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Puma ST-Line X
i Lucid Red-metalliclack som tillval och 19"
5-ekrade mattsvarta aluminiumfälgar.

VISIONÄR. GENIAL. ENASTÅENDE.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNUM.
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Puma Titanium
med 17" 10-ekrade aluminiumfälgar i Absolute
Black och Solar Silver-metalliclack som tillval.
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Stadslivet kräver nya lösningar. Att hitta sin egen röst i folkmyllret handlar inte
om att följa trender, utan om att uttrycka sin unika stil. Det handlar inte om att
kräva uppmärksamhet, utan om att våga vara sig själv. Vi introducerar nya Ford
Puma. Vägen är din. 

Var dig själv

Puma ST-Line X i Metropolis White-metalliclack, svartlackerat tak och 19" 5-ekrade
mattsvarta aluminiumfälgar som tillval.
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Livet är sällan välordnat. Det vore tråkigt annars. Livet är spännande och fyllt av färg
och rörelse. Nya Ford Puma förkroppsligar den här tanken. Ford Puma kombinerar
energin hos en stadsjeep, dynamiken hos en kompakt stadsbil och elegansen hos
ett premiumfordon, och har en helt egen identitet.

Den har en fantastisk exteriör som man inte glömmer i första taget. Dessutom
kompletteras den eleganta utformningen med en genomtänkt funktionalitet. Ford
Pumas mångsidiga och smarta förarassistansfunktioner och senaste generationens
effektiva hydbridteknik gör den till den perfekta stadsbilen.

Ett sätt att se

Puma Titanium X visas i Desert Island Blue-metalliclack som finns som tillval och 18" 10-ekrade
aluminiumfälgar i Pearl Grey.
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Med smarta funktioner och innovativ teknik har du full kontroll i Ford Puma. ST-Line
är utrustad med 12,3" heldigital instrumentgrupp och avancerad 8" pekskärm samt
många andra tjänster och funktioner som finns tillgängliga via SYNC
3-infotainmentsystemet och det inbyggda FordPass Connect-modemet. Varje
funktion har utformats för att göra din resa enklare.

Vägen framåt

Puma ST-Line X med Tire on Casual-tyg som standard, med Salerno-läderdetaljer i Ebony och
röda sömmar.
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Skönhet i optimal balans med funktion välkomnar i din nya Ford Puma.
Den väldesignade interiören har all den lyx som man kan förvänta sig av en
premiumbil. De sportiga framsätena är utrustade med svankstöd och
massagefunktion för extra komfort. Ljusa interiördetaljer förmedlar känslan
av sofistikerad stil.

Perfekt balans

Puma Titanium X på bilderna finns ej i Sverige!
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Livet i staden kräver en smart användning av utrymme. Nya Ford Puma har
tagit vara på den här tanken. Designen är inte bara tänkt att vara elegant,
utan även funktionell.

Till att börja med så är det enkelt att få åtkomst till lastutrymmet även om
du har händerna fulla. Om du har bilnycklarna i fickan eller väskan, behöver
du bara "sparka till" under bakre stötfångaren för att öppna bakluckan
med smart öppningsfunktion. Insynsskyddet är inte fixerad vid andra
sätesraden och lyfter tillsammans med bakluckan så att du får plats med
större föremål i lastutrymmet.

Men det som är riktigt smart är att bilen har ett nytt, innovativt Megabox-
lastutrymme. Det kan användas när du behöver ett extra stort lastutrymme
och har dessutom en vattentät ytbeläggning och ett dräneringshål. Om du
är en aktiv person, passar lastutrymmet optimalt för förvaring av våt och
lerig utrustning och är så pass generöst att man kan ställa in ett helt golfset
upprätt.

Smart utnyttjande av
utrymmet

Puma ST-Line X i Desert Island Blue-metalliclack som finns som tillval.
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Valbara körlägen
Anpassa din körupplevelse till omgivningen genom att välja mellan fem
körlägen. Välj olika konfigurationer av prestanda, effekt och
bränsleekonomi genom att välja mellan lägena Normal, Sport, Trail,
Slippery och Eco.

Systemet justerar inställningar som exempelvis gasrespons och styrkänsla,
samt växlingskarakteristik på bilar med automatväxellåda.
Instrumentgruppen ändrar visning för varje vald inställning och har även ett
"tyst" läge som endast visar viktig information.

Välj körläge

Puma ST-Line X i Metropolis White-metalliclack som finns som tillval och 19" 5-ekrade
mattsvarta aluminiumfälgar.
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SYNC 3-funktioner

■ Hantera telefon, musik, appar och navigering med enkla röstkommandon
■ Få dina textmeddelanden upplästa
■ Akuthjälpsystemet† ringer nödsamtal och förser larmtjänsten med

information om bilens position på det egna språket
■ Du kan styra SYNC-kompatibla appar med AppLink, och med Apple

CarPlay och Android Auto kan du styra många av funktionerna i din
smarttelefon via SYNC 3-startskärmen på ett mycket intuitivt sätt

■ Färgpekskärmen stöder multi-touch-funktioner för fingersvepning och dra
ihop och dra isär, och du kan organisera appikoner och bakgrundsbilder på

samma sätt som på din surfplatta eller smarttelefon

Via din smarttelefon har du tillgång till extrafunktioner tack vare FordPass-
appen.

■ Välj intressepunkter utefter din färdväg. FordPass skickar dessa platser till
SYNC 3-navigeringen när du ansluter via AppLink

■ Sök tankningsställen efter märke eller bränsletyp och jämför priserna
■ Sök lediga parkeringsplatser och kontrollera priser, öppettider och annan

information

Ford SYNC 3

Nya Ford SYNC 3 integrerar sömlöst med din smarttelefon och låter dig styra allt från telefonsamtal och textmeddelanden till musik och satellitnavigering
– allt via 8"-pekskärmen eller genom otroligt enkla röstkommandon. Kartuppdateringar som håller dig på rätt väg och i rättan tid ingår kostnadsfritt under en
begränsad period efter fordonsregistrering.

Säg hej till din telefons nya bästis

Obs! Fullständig SYNC 3-smarttelefonintegration är endast tillgänglig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller senare. Vissa SYNC 3-funktioner kräver en dataanslutning, vilket kan medföra kostnader för mobildataöverföring. Du kan undersöka om
Apple CarPlay och Android Auto är tillgängliga för din marknad via aktuell information på den officiella Apple CarPlay- och Android Auto-webbplatsen.
†Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

5ac51bfd82b94fc3acf04d2e422fde2c-1ea72a578b284f33e1ce1975c5c34ff7-00000_book.indb   14 23/10/2019   16:19:00

15

Nu kan du och din Ford vara kontinuerligt anslutna överallt. Det är tack vare att FordPass Connect-modemet och FordPass-appen tillsammans erbjuder en
mängd funktioner som gör varje resa lite enklare.

FordPass Connect

FordPass Connect* kan hjälpa dig att spara både tid och krångel, samt ge
dig sinnesro.

■ Live Traffic** levererar regelbunden trafikinformation direkt till ditt SYNC
3-navigeringssystem. Systemet anpassar sedan den rekommenderade
färdvägen baserat på trafikförhållandena så att du kommer fram mer
utvilad och i tid

■ Wi-Fi i bilen*** – upp till 4G Wi-Fi för upp till tio enheter så att du och dina
passagerare kan vara lika uppkopplade som hemma

FordPass-appen

FordPass Connect blir ännu kraftfullare när du parar ihop den smarta
telefonen via FordPass-appen. Du får därmed tillgång till en mängd
funktioner.

■ Använd telefonen för att dubbelkolla om bilen är låst, eller tillåt någon att
komma åt din bil när du befinner dig någon annanstans

■ Övervaka bränslenivå, körsträcka och däcktryck via din telefon
■ Hitta tillbaka till din parkerade bil med en karta
■ Ta emot hälsoinformation för bilen direkt i din smarta telefon

Enkel anslutning

*FordPass Connect är en tillvalsfunktion. Det inbyggda modemet ansluts vid tiden för leveransen. Du kan välja om du vill godkänna viss datadelning. Tekniken kommer att lanseras på vissa marknader 2019, övriga marknader följer under 2020. FordPass
Connect-funktionen är gratis under de första 2 åren; därefter tillkommer en abonnemangsavgift.
**Åtkomst till Live Traffic är gratis de första 2 åren efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigering; därefter tillkommer en licensavgift.
***Wi-Fi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös uppkoppling som startar när kunden aktiverar försöksperioden med Vodaphone och upphör efter 3 månader eller när 3 GB data använts, beroende på vilket som inträffar först. Därefter kan datapaket
köpas från Vodaphone. Se Vodaphones webbplats för information om datapaket. För användning av den inbyggda WiFi-hotspotfunktionen måste Ford-fordon av årsmodell 2019 levereras med nödvändig utrustning, och dessutom erfordras ett
dataabonnemang. Datatäckning och -tjänsten är inte tillgängliga överallt och speciella villkor för ditt dataabonnemang, inklusive meddelande- och datatariffer, kan gälla.
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Bakre vidvinkelkamera
Praktisk funktion som används vid
parkering och när sikten är skymd.
Funktionen aktiveras när backväxeln
läggs i. Den bakre vidvinkelkameran
visar området bakom bilen på SYNC
3-skärmen med nästan 180 graders
vinkel.

Trådlös mobilladdning
En funktionell trådlös
laddningsplatta som håller dina
enheter laddade och redo att
använda.

Panoramatak
Njut av vyerna i omgivningen på ett
bekvämt och behagligt sätt i din
Ford Puma. Via det elmanövrerade
panoramataket kan världen utanför
komma in till dig i kupén. Den
skjutbara glaspanelen har i stängt
läge en solskyddsbeläggning som
håller interiören sval, och släpper in
ett överflöd av frisk luft i öppet läge.
En solskyddsgardin på insidan ger
extra skugga när du behöver det.

FORD PUMA Imponerande tekniklösningar

Intelligent adaptiv
farthållare med Evasive
Steering Assist
Nya Puma gör det enkelt att köra i
tät trafik. Den adaptiva farthållaren
bibehåller ett säkert avstånd till
framförvarande fordon och kan även
stoppa bilen helt.
Kollisionsförberedande system med
Evasive Steering Assist varnar för
eventuella faror (som fordon och
fotgängare) och kan styra bilen runt
ett hinder samtidigt som systemet
bromsar bilen för att minska
kollisionens omfattning eller
undvika den helt och hållet.

5ac51bfd82b94fc3acf04d2e422fde2c-1ea72a578b284f33e1ce1975c5c34ff7-00000_book.indb   16 23/10/2019   16:19:11

17

Säten med
svankmassage
Pumas förarsäte och
frampassagerarsäte har en
massagefunktion för extra komfort
och stöd. Funktionen aktiveras med
en knapptryckning och har en
3-vägs massageinställning som är
perfekt för trötta muskler och långa
resor. (Endast standard på
Titanium)

Dödavinkelnvarning*
Dödavinkelnövervakning meddelar
dig via en diskret varningslampa i
ytterbackspeglarna när systemet
känner av ett annat fordon –
personbil, skåpbil eller lastbil – i
bilens döda vinkel under körning. På
liknande sätt varnar funktionen
Varning för korsande trafik om ett
fordon i rörelse eller en annan fara
registreras när du backar ut från en
vinkelrät parkeringsficka, och kan
ansätta bromsarna automatiskt om
du inte reagerar i tillräcklig
omfattning.

LED-strålkastare
Högeffektiva LED-strålkastare med
lång livslängd ger ett starkt och
naturligt ljus med ett mycket exakt
ljusmönster. De känner även av när
det är mörkt. Helljusautomatiken
känner av mötande fordon och
växlar automatiskt till halvljus.
Endast tillsammans med
körfältshållare (del av
körfältsassistans).

Kollisionsförberedande
system*†

Det kollisionsförberedande
systemet med fotgängaridentifiering
övervakar avståndet till andra
fordon och fotgängare, även då det
är mörkt. Om en potentiell kollision
detekteras kan systemet varna dig
med ljudsignaler och visuella
varningar och, om så behövs,
förladda bromsarna och öka
bromskänsligheten för att hjälpa till
att ge fullt gensvar när du bromsar.
*Använder sensorer.
†Förarassistansfunktion.
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Elegant
Förstklassiga material ger Pumas Titanium-modeller en sofistikerad miljö med högsta komfort.

Sport
Den distinkta personligheten hos ST-Line är ett lysande nytt bidrag till vår toppmoderna sportserie.

Med fyra distinkta designalternativ har valet aldrig
varit enklare.

Oavsett om du föredrar komforten hos ett
premiumfordon eller den dynamiska körstilen hos
en sportbil, har vi en Ford Puma som passar dig.

För att göra köpet ännu mer lönsamt har vi höjt
standarden för funktioner på alla fordonsserier.
Nu kan du, oavsett vilken Ford Puma du väljer,
vara säker på att du får en högre nivå av
standardutrustning.

Vänd dig till din Ford-återförsäljare för mer
information om tillval och alternativ.

FORD PUMA Modellöversikt

  

Med Puma är valet
enkelt

Titanium

ST-Line
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Ej för Sverige!

Sport
Den robusta kraften hos ST-Line X ger en oförglömlig körupplevelse genom att kombinera fantastisk
acceleration, smidighet och kontroll.

Titanium X

ST-Line X
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FORD PUMA Modeller

Titanium
Utrustning – exteriör

■ 17" 10-ekrad aluminiumfälg
■ Nedre svart sidoklädsel med krominlägg
■ Aktiv grilljalusi
■ Elmanövrerade och eluppvärmda, elektriskt infällbara

ytterbackspeglar med integrerade blinkers, karossfärgade
hus och instegsbelysning

■ Karossfärgad främre stötfångarpanel med nedre del i svart
och tvåfärgad bakre stötfångare i plast

■ Bakre spoiler i karossens färg

Utrustning – interiör

■ Körfältsassistans (med körfältsvarning och körfältshållare)
■ Unika Titanium-tröskelplåtar fram
■ Luftkonditionering
■ Mittkonsol med två belysta mugghållare, armstöd med

öppningsbart förvaringsfack, USB-anslutning och 12 V-uttag
■ 4,2" färg-TFT analog instrumentgrupp

Motorer
Bensin
1,0T EcoBoost 125 hk

 

Puma Titanium i Solar Silver-metalliclack (tillval).
Puma Titanium standardinteriör med 8" SYNC 3-pekskärm.
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FORD PUMA Modeller

Titanium X
Ej för Sverige!
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FORD PUMA Modeller

ST-Line
Exteriör utöver Titanium

■ 17" 5-ekrade Luster-Nickel-lättmetallfälgar
■ Automatiska strålkastare med vindrutetorkare med

regnsensor och helljusautomatik
■ Unik ST-Line-stötfångare fram i karossens färg och bakre

stötfångare i karossens färg med diffusor
■ Bakspoiler (karossens färg)
■ ST-Line-sidoemblem
■ Avgasrör i krom

Interiör utöver Titanium

■ Unika ST-Line-tröskelplåtar fram
■ 12,3" full-TFT/LCD-instrumentgrupp
■ Svart läderklätt handbromsgrepp med röda sömmar
■ Mjuk växeldamask med röda sömmar
■ Sportpedaler i rostfritt stål med gummiinlägg (endast

manuell växellåda)
■ Växelspaksknopp i aluminium
■ 3-ekrad, läderklädd sportratt med unika röda sömmar
■ Sportsäten fram med 4-vägs manuell justering med

svankstöd
■ Mörkt innertak
■ Ford Power-startknapp

Motorer
Bensin och mildhybrid
1,0L EcoBoost 125 hk
1,0L EcoBoost (mHEV) 155 hk

 

Puma ST-Line i Lucid Red-metalliclack med tonad klarlack (tillval).
Puma ST-Line standardinteriör med röda sömmar.
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*Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-
parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en
olycka där krockkudde har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

FORD PUMA Modeller

ST-Line X
Exteriör utöver ST-Line

■ 18" 8-ekrade, polerade lättmetallfälgar
■ Karossfärgad nedre sidokåpa
■ Automatiska vindrutetorkare med regnsensor (inkluderar

backspegel med automatisk avbländning)

Interiör utöver ST-Line

■ Säten med läderdetaljer
■ Luftkonditionering med elektronisk automatisk

temperaturreglering (EATC)
■ Backspegel med automatisk avbländning
■ Radio med DAB (Digital Audio Broadcasting), 8" TFT-

pekskärmsdisplay, B&O Sound System, 10 högtalare (fyra
fram, fyra bak, en mittre, en bashögtalare), MP3-
kompatibilitet, audiofjärrkontroll, Ford SYNC 3 med
navigeringscenter, röststyrningssystem, Apple CarPlay,
Android Auto, akuthjälpsystem*, handsfree-samtal, GPS,
Bluetooth®, FordPass Connect-modem, sekretessläge och
två USB-uttag för externa ljudenheter

Motorer
Bensin och mildhybrid
1,0L EcoBoost 125 hk
1,0L EcoBoost (mHEV) 155 hk

Puma ST-Line X i Desert Island Blue-metalliclack (tillval).
Puma ST-Line X standardinteriör med säten med läderdetaljer.
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Race Red
Solid lack*

Grey Matter
Solid lack*

Blazer Blue
Solid lack

Agate Black
Metalliclack*

Solar Silver
Metalliclack*

Frozen White
Solid lack*

FORD PUMA Färg och klädsel

Magnetic
Metalliclack*

Lucid Red
Metalliclack med tonad klarlack*

Metropolis White
Metalliclack*
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Desert Island Blue* metalliclack
Agate Black metallic  tak och ytterbackspeglar*

*Mot extra kostnad.
Ford Puma omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från och med bilens
första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.
Obs! Bilderna är endast avsedda för att illustrera karossfärgerna och kan avvika
från aktuella specifikationer eller de produkter som finns tillgängliga på vissa
marknader. Färger och klädslar som återges i broschyren kan av trycktekniska
skäl avvika från de faktiska färgerna.

En speciell lackeringsprocess i flera steg ger Ford Puma en attraktiv och hållbar
exteriör. Tack vare allt från vaxfyllda karosshålrum till det skyddande täckskiktet,
bidrar nya material och appliceringsprocesser till att din nya Ford Puma ser lika
elegant ut även efter många års användning.

Vi valde
Desert Island Blue.
Vilken väljer du?

Desert Island Blue
Metalliclack*
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Tire on Casual-tyg med Salerno-läderdetaljer
i Ebony för ST-Line X (standard)

Alhambra- och Casual-tyg
i Ebony för Titanium (standard)

Alhambra-tyg med Salerno-läderdetaljer
i Ebony för Titanium (tillval)

Court- och Belgrano-tyg
i Ebony för ST-Line (standard)

Ej för Sverige!

Förfining och hantverk i harmoni på nya Ford
Puma. Materialens känsla och utseende gör att
du uppskattar den rymliga interiören ännu mer,
oavsett om du färdas som passagerare eller sitter
bakom ratten.

Luta dig tillbaka
och njut

FORD PUMA Inredning
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18" 19"

FORD PUMA Fälgar och däck

17" 17" 18"

8-ekrad, polerad lättmetallfälg 
Standard på ST-Line X
(med 205/40 R18-däck)

5-ekrad mattsvart lättmetallfälg
Tillval för ST-Line X
(med 225/40 R19-däck)

10-ekrad lättmetallfälg
Standard på Titanium
(med 215/55 R17-däck)

5-ekrad lättmetallfälg i Luster-Nickel
Standard på ST-Line
(med 205/45 R17-däck)

Ej för Sverige!
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FORD PUMA Tillbehör

CD-spelare
Eftermonteringslösning för fordon
utan CD-spelare. En extra
kabelhärva kan krävas för
installation på vissa fordon. Mer
information finns hos din Ford-
återförsäljare. (Tillbehör)

Premium
säkerhetspaket
En praktisk första hjälpen-sats som
är enkel att förvara utom synhåll
tack vare sin kompakta storlek.
Satsen har en mjuk förpackning som
inte skramlar i bilens
förvaringsutrymme. (Tillbehör)

Sätesklädsel med
dragkedja
Borttagbar sätesklädsel fram och
bak för en fräsch och ren interiör.
Sätesklädseln är maskintvättbar
och har en integrerad dragkedja som
gör det enkelt att ta av klädseln när
det behövs. (Tillval och/eller
tillbehör) (Standard för Titanium)

För fler tillbehör, besök tillbehörskatalogen på www.ford-accessories.com
För ett brett sortiment av Ford-varumärken – allt från kläder till livsstilsprodukter och modellbilar – besök www.fordlifestylecollection.com

Allvädersgolvmattor
De skålformade golvmattorna med
Puma-logotyp är skräddarsydda för
perfekt passform och skyddar mot
smuts och väta. Förarsidans matta
fixeras säkert direkt på golvet och
kan inte glida in under pedalerna.
(Tillbehör)

Lastgolvsskydd
Hållbar golvpanel för lastutrymmet
med Puma-logotyp (tillbehör) och
en vändbar matta för lastutrymmet
med Puma-logotyp på ena sidan
och en slitstark gummiyta på den
andra. (Tillbehör) Båda passar
perfekt för transport av våta eller
smutsiga föremål.

Avtagbar dragkrok
För extra transportkapacitet. Kan
tas bort när den inte används.
(Tillval och tillbehör)
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Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

Lastför-
skjutningsskydd
Ett robust skydd som håller bagage
säkert på plats i lastutrymmet (kan
tas bort när det inte används). Olika
versioner finns för montering bakom
första eller andra sätesraden.
(Monteringsdetaljer krävs) (Tillval
och/eller tillbehör) Uppfyller de
europeiska säkerhetsföreskrifterna
ECE-R17/ISO 27955.

Stänkskydd
Profilerade stänkskydd skyddar Ford
Pumas kaross från stenskott och
sprut från vägen. Tillgängliga för
montering fram och bak. (Tillbehör)

Lastbågar
Stadiga och låsbara lastbågar
(endast för användning med
takrelingar) för enkel transport av
last. Tillbehör)

Cykelhållare för tak
och dragkrok
Cykelhållare av hög kvalitet för
enkel montering på tak eller
dragkrok. Den dragkroksmonterade
hållaren har en praktisk
vinklingsmekanism för enkel
åtkomst till lastutrymmet.
(Tillbehör)

G3+-takbox
Utformad för många olika typer av
bagage. Skyddar bagaget från väder,
vind och stöld. Alla modeller har
dubbla öppningsmekanismer för
smidig åtkomst. (Tillbehör; finns i
olika storlekar)

5ac51bfd82b94fc3acf04d2e422fde2c-1ea72a578b284f33e1ce1975c5c34ff7-00000_book.indb   29 23/10/2019   16:20:24



30

Motorer
Nya Puma har ett urval av avancerade, besindrivna mildhybridmotorer (mHEV) för optimal prestanda,
bra bränsleekonomi och imponerande låga utsläpp.

Vad är Ford Hybrid?
Hybridteknik använder en liten elmotor för större
effektivitet. En mHEV-bil kan inte drivas med
enbart el. Elmotorn används istället för att ge
förbränningsmotorn extra hjälp vid behov, vilket
både förlänger körsträckan och minskar
utsläppen.

mHEV-bilar behöver inte anslutas till en extern
strömkälla eftersom batteripaketet som driver
elmotorn laddas under körningen. Vid regenerativ
bromsning lagras den energi som alstras vid
bromsning i mHEV-batteriet.

Effekt
1,0 (155 hk) mHEV

CO2-utsläpp 101-99 g/km

Effektivitet
1,0 (125 hk)

CO2-utsläpp 106-103 g/km
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*På 4:ans växel. Alla bensinmotorer är utrustade med en katalysator. 
øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och körsträckan med eldrift är fastställda enligt
tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151.
Lätta fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha
bränsle-/energiförbruknings- och CO2–utsläppsinformation för NEDC (New European Drive Cycle) och WLTP.
WLTP kommer att ersätta NEDC helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger
jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även
körbeteende och andra icke-tekniska faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och
körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. En guide om
bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data för alla nya personbilar kan fås gratis hos alla återförsäljare eller
laddas ned under www.ford.se.
øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2 -utsläppen och körsträckan med eldrift är uppmätta enligt
tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna 715/2007 och 692/2008.
Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en fordonsvariant och inte för en enskild bil.
Standardtestmetoden som använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver en
bils bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende samt andra icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/
energiförbrukning och CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global
uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data för alla nya personbilsmodeller kan fås
gratis hos alla återförsäljare eller laddas ned via www.ford.se
#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 % bränslenivå, med förbehåll för
tillverkningstoleranser och monterade tillval etc. Angivna gränser för körning med släp representerar
maximal dragkapacitet vid fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå. Prestanda och driftekonomi
försämras för alla modeller vid körning med släp. Total tågvikt inkluderar släpvagnsvikt. Max. taklast är 50 kg
för alla modeller (taklasten reduceras till 0 kg när panoramatak specificeras). Dragkapaciteten reduceras till 0
kg för 1.0 Ford EcoBoost. och 1.5 Duratorq-motorer när panoramatak väljs. Dragkapaciteten reduceras till 0 kg för
1.0 Ford EcoBoost automat och 1.5 Duratorq 120 hk-motorer när reservhjul eller 18" aluminiumfälgar väljs.
Dragkapaciteten reduceras till 0 kg för ST-Line-serien.

Bränsle, prestanda och avgasutsläpp
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Med nedfällt baksäte

Baksäte i
upprätt läge

5-dörrars

Mått

Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.
www.ford.se

Fullständiga beskrivningar och specifikationer (ej i den
tryckta broschyren)
För fullständiga beskrivningar och specifikationer, ladda
ned den digitala e-broschyren eller se den interaktiva
broschyren. Ladda ned från www.ford.se eller skanna
QR-koden.

www

5ac51bfd82b94fc3acf04d2e422fde2c-1ea72a578b284f33e1ce1975c5c34ff7-00000_book.indb   32 23/10/2019   16:20:29

33

  

Bredd (med backspeglar): 1 930 mm

Längd: 4 186 mm

Bredd (med infällda backspeglar): 1 805 mm

H
öj

d:
 1 

53
7 

m
m

FORD PUMA Mått
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Färg och klädsel

*Frozen White solid lack, metallic- och special-metalliclacker samt klädsel delvis eller helt i läder är tillval mot extra kostnad.

Tillgänglig
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*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

Standard

Tillval, mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad

Styling och utseende
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Styling och utseende
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������������� � ������ ��������	 ������� �	 ����������� �������� ��� ������  ��� ������ �� �����

�������������� �������� ����� ��� ����� � ������ � �������� ����� ����������� ����������	 �������� ��������������������� �������� ������ ����� ����� �� ���  �� ����������� ��� � ������ ����
����� ����� ��� �����

����� � � ���	 ������ �����

�������� � � � �

��������� ����������� � � �����

�������� � ����� �������� � �����

��������� 
	� ������� � � � �

���� � �������	 ���������� �����������  ���� ���� � ����

���� � �������	 ���������� � � ����

���� � �� ������	 ���������� ������ �� ������� ������ ��� ���������������� ����

������������� � � � �

������������������� ��������������
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�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	��������� �������� � ���

*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad

Körupplevelse
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����	�������� �� �������������������� � ��������� �� ������ � ������ � �������� ������������������� ������������������ ���� ��� ���� �����������	������
�������������������� ����� �������� ������� ����� ���������������� ����������������� ��� 
���������� �������� ������������� ������������ �	� ���  
������� ��� ������������������� � ������ ��������� ��

�������� ��
 �������� ����� 
����	�������� �� �������������������� �� ��������� �� ������ � ������ � ���������� ���¡������ ������������������� ������������������ 
¢£ ����������� ���� ��� ����
�����������	������ �������������������� ����� �������� ������� ����� ���������������� ����������������� ��� 
���������� �������� ������������� ������������ �	� ���  
������� ��� �������
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������������������� ����������� ���������� ������������������� ������ �����

��������
����� � � � �

���������������� � ��������������������� ��� ����� ����������������������� ������	��� � ������� �������� ���� �	� ��� ��
��

�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	�������� � ���

Prestanda och effektivitet

Komfort och bekvämlighet
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������� � ���� ����	�� ��������������� ��  ���������������� � �����

������� ��������������� ���������� ���� ������� ��������� ����� ���� �����

����	���� � ����� �������� ������ �����
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��������������� ������������� ������ ��  ������ � ������������ ��  ������ ��� ������������� �������� ������������ � �����
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���� �������������� ������ ������� � �����
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���� ���������� ��������� ���� ���������������� � ��� �������� 	�� �����

������� � ������������� ������� ��������������� �� ��������� �����

������� � ������������� ���� ��  	����� ����������������������� �� ��������� ���� ���	�� �������� �����

�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	�������� � ���

 *Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts
av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad

Komfort och bekvämlighet
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Komfort och bekvämlighet

Säkerhet och stöldskydd
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����������� �����  ��������� ��������������
������ �����

����� � � � �

��������������� � ����  ��	��������
���� ������������� ����������� ����� ������������� ����� �����

�������	������������� �������� ����

�����������������������������������
���	��������������������������	��	�	�	�������� � ���

1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion
◊Anm: En bilbarnstol får aldrig placeras i framsätet på passagerarsidan när Fordbilen är utrustad med en inkopplad passagerarkrockkudde.

Den säkraste platsen för barn är i en korrekt fastsatt bilbarnstol i baksätet.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad

Utility

Säkerhet och stöldskydd
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Enkelt och prisvärt ägande.

Fullkomlig trygghet.

Med Ford slutar inte din service när du lämnar
bilhallen. Ford Service håller din Ford i toppskick
och hjälper dig att nyttja bilen till fullo under hela
dess livslängd.

FORD Service
Vi gör bilägandet bekymmersfritt med Ford
Garanti.
Huvudparten av Fords modellprogram har 5
års garanti som standard för en bekymmersfri
körning. Vi har ett riktigt bra utbud av garantier för
dig som Fordkund, allt för att du ska kunna njuta
av att köra din bil och låta oss sköta resten. Ford
Garanti innehåller:

FORD GARANTIVi vill göra bilägandet så
bekymmersfritt som möjligt.
Som Fordkund kan du njuta
av din bil, så kan du med trygg
hand låta oss sköta resten.

• Ford originalservice
• Kostnadsfri vägassistans inom Europa
• Lättöverskådliga priser
• Ett telefonnummer för alla Ford-tjänster
• Lånebil

• 5 års garanti
• Garanti mot genomrostning
• Vagnskadegaranti
• Lackgaranti
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FORD PUMA Nästa steg

Besök din Ford-återförsäljare och provkör själv nya Ford Puma. Hitta
din närmaste återförsäljare på: www.ford.com/SBE/DealerLocator

Du kan bygga din nya Ford Puma online enligt dina egna preferenser
på www.ford.se

provkör bygg

Finansiera Äga

FordPass

Kontakt
Med Ford Credit får ni enkla och flexibla
finansieringsalternativ. Som privatkund kan du välja
mellan privatleasing och avbetalning. För företagskunder
erbjuder vi både traditionell och operationell leasing.

För mer information kontakta din Fordåterförsäljare eller
besök fordcredit.se. Du är även välkommen att ringa oss
på 031-707 11 00.

När du kör i din nya bil är vi med dig hela vägen. Ford har
ett heltäckande auktoriserat servicenätverk som hjälper
dig att hålla din bil i bästa skick.

Och om din nya bil skulle behöva repareras efter en
olycka är bästa platsen för detta ett Ford Skadecenter
som återställer din bil till fullgott skick, och ser till att den
är körklar igen så snart det bara är möjligt.

Har du frågor så är du varmt  välkommen att kontakta
din Fordåterförsäljare alternativt oss på Ford Motor
Company på www.ford.se/anvandbara-lankar/
kontakta-oss eller via telefon på 031-707 10 10.

FordPass är en ny plattform som ger dig möjlighet att
tänka om hur du rör dig. Hitta parkeringsplatser i
närheten, innehåller detaljer om ditt fordon,
återförsäljarinformation och en mängd användbara
guider.

Live Traffic-åtkomst är gratis de första två åren efter
köpet av en ny Ford med SYNC 3 med navigering;
därefter finns det en årlig licensavgift.
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Standard

*Från och med första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
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Ford kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Credit

Ford Credit hjälper dig med allt praktiskt
och ger dig möjlighet att köra den bil du vill
ha, till rätt månadskostnad. Vi ger dig en
enkel och flexibel finansiering hela vägen.
För mer information kontakta din
återförsäljare eller ring 031-707 11 00. Du
kan även besöka www.fordcredit.se

Ford försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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