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

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

����� � � ���	 ������ �����

�������� � � � �

��������� ����������� � � �����

�������� � ����� �������� � �����

��������� 
	� ������� � � � �

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

���� � �������	 ���������� � � ����

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

������������� � � � �

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

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

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

*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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����������� �������� ��� ������������������� �������� ������������ ������������	���� 
����������� �	� �� ������� 
����

�� � ������� ����


����� �� ���������������
���� � � � �

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

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

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

������������
������ ��������� ��

	�������������� � � � �

�������������������������� � ����

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

��������
����� � � � �

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

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

Prestanda och effektivitet

Komfort och bekvämlighet
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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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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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