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Puma met opties en accessoires.

MET EEN PUMA RIJDEN? 
EENVOUDIG!
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PERSONALISEER

SPECIFICATIES

KOPEN



1
PRESTEERT ZOWEL OP 
ALS NAAST DE WEG
De Puma ST biedt een rij-ervaring die echt de iconische ST-
badge waard is. Met de instelbare rijmodi, waaronder Normaal, 
Sport en Track, kunt u uw Puma naadloos veranderen van een 
robuuste SUV in de stad tot een opwindende allround performer.

Het nauwkeurig afgestemde chassis is gecombineerd met een 
optioneel Mechanical Limited-Slip Differential (mLSD), zodat de 
tractie- en stabiliteitsinstellingen continu worden 
geoptimaliseerd om een uitstekende rijkwaliteit en rijdynamiek te 
garanderen, ongeacht de omstandigheden.

Het ST-model doet geen afbreuk aan de kenmerkende innovaties 
van de Ford Puma SUV. Zoals de unieke Puma MegaBox met een 
extra opbergruimte van 80 liter achteraan.

Puma ST met opties en accessoires.

VERKENNEN



1 VERKENNEN

OPWINDENDE 
PRESTATIES
PUMA ECOBOOST MILD HYBRID
De Puma EcoBoost Hybrid is uitgerust met opwindende mild 
hybrid-technologie die de CO2-uitstoot verlaagt, de 
brandstofefficiëntie optimaliseert en voor een meer betrokken 
rijervaring zorgt*. De aandrijflijn integreert naadloos elektrisch 
koppel met een keuze uit driecilinder benzinemotoren - waarmee 
u tot 155 pk (116 kW) tot uw beschikking hebt. Terwijl het 
regeneratieve remsysteem energie terugwint wanneer u vertraagt 
en deze gebruikt om krachtiger prestaties te leveren wanneer u 
accelereert.

De automatische transmissie met 7 versnellingen en dubbele 
koppeling kan stadsritten in stop-startverkeer minder veeleisend 
maken. Bovendien vullen de snelle, naadloze schakelovergangen 
de elektrisch aangedreven prestaties van de hybride aandrijflijn 
aan om uw rijplezier nog verder te vergroten.

Opmerking Voor meer informatie over brandstofefficiëntie en emissies zie 
Specificaties.Puma met opties en accessoires.
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Puma met opties en accessoires.

SLIMME 
RUIMTEBENUTTING
Het stadsleven vereist een inventieve benadering voor het 
beheersen van de ruimte. De nieuwe Puma is een perfecte 
samenvatting van deze manier van denken. Hij is niet alleen 
aangenaam om zien, maar biedt ook werkelijke functionaliteit 
binnen de details van zijn ontwerp.

Om te beginnen is de toegang tot uw kofferruimte gemakkelijk, 
zelfs met uw handen vol. Met uw sleutels in uw zak of tas, 
activeert een eenvoudige schopbeweging onder de 
achterbumper de Pumahandsfree achterklep. Terwijl de 
aanpasbare hoedenplank achteraan niet aan de tweede rij 
zitplaatsen is bevestigd en omhoog gaat met de achterklep, kan 
deze worden geopend en biedt deze ruimte voor grotere 
voorwerpen.

Maar de Puma-laadruimte zelf is echt ingenieus en bevat een 
innovatief nieuw Megabox-compartiment. De Megabox biedt niet 
alleen extra opslagruimte, maar heeft ook een waterdichte 
voering en zelfs een afvoergat. Dus als je een actieve persoon 
bent, is dit de ideale ruimte om natte of modderige spullen op te 
bergen na je loopsessie in het park en er zelfs zoveel ruimte 
toegevoegd dat golfclub-tassen rechtop kunnen staan.

VERKENNEN
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VOORUITSTREVEND
Met zijn slimme voorzieningen en innovatieve technologieën 
geeft de Ford Puma u een maximale controle. Van het 12,3-inch 
volledig digitale instrumentenpaneel en het geavanceerde 8-inch 
aanraakscherm, tot een groot aantal extra services en functies 
die beschikbaar zijn via uw SYNC 3 infotainmentsysteem en 
ingebedde FordPass Connect-modem: elk element is ontworpen 
om uw rit zo moeiteloos mogelijk te maken. 

*Rijd niet terwijl u wordt afgeleid. Gebruik waar mogelijk spraakgestuurde systemen; 
gebruik geen apparaten tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden 
geblokkeerd als de auto in de versnelling staat. Niet alle functies zijn compatibel met 
alle telefoons.

Puma ST-Line X afgebeeld met standaard gedeeltelijke premium-feel 
Sensico® bekleding.

VERKENNEN
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PUUR RIJGENOT
PUMA ST-LINE V
Haal meer uit iedere rit met de dynamische, nieuwe Puma ST-
Line V. Van de opvallende 18" 10-spaaks lichtmetalen velgen in 
Absolute Black Machined, tot de full-LED dynamische 
koplampen en de sportief gestylde bumpers, de ST-Line V eist de 
aandacht op in iedere setting. Achter het stuur beloont het de 
scherpste bestuurder met zijn precieze handling, indrukwekkend 
comfort en opwindende rijdynamiek.

Puma met opties en accessoires.

VERKENNEN
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EEN PERFECT 
EVENWICHT
EEN WARM ONTHAAL
Wanneer u de nieuwe Puma ST-Line V binnenstapt ziet u meteen 
dat schoonheid is gecombineerd met functionaliteit. Het 
verleidelijk vervaardigde interieur omringt u met alle weelderige 
verfijning van een premium luxe voertuig. In het Windsor interieur 
wordt u warm onthaald en laat u ook verrassen door het B&O 
Audiosysteem met niet minder dan 10 luidsprekers.

Puma met opties en accessoires.

VERKENNEN
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GEEN COMPROMISSEN
De Puma ST bevat een aantal ingenieuze wijzigingen, zodat de 
plezierige dynamiek van ST niet in het gedrang komt door de 
verhoogde rijhoogte van zijn SUV-platform. Verbeteringen zoals 
een extra torsiestaaf en een stijvere ‘twist beam’ achteraan 
compenseren het hogere zwaartepunt van het SUV-model om 
stabiliteit te garanderen. Terwijl de uniek afgestemde 
ophangveren de laterale stijfheid verhogen zodat u scherpere 
bochten kunt nemen.

SNELLER VANUIT 
STILSTAND
Launch Control is ontwikkeld voor gebruik op het circuit en 
beschikbaar als onderdeel van het optionele Ford Performance 
Pack.

Hiermee kunt u sneller vanuit stilstand vertrekken. Stel de rpm-
limiet van de motor in en het systeem zal ervoor zorgen dat u de 
ingestelde rpm niet overschrijdt wanneer u het gaspedaal indrukt.

Puma ST met opties en accessoires.

VERKENNEN
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Ergonomische zetels met AGR-certificaat**
Ergonomisch ontworpen voorstoelen met AGR-
accreditatie - ideaal voor uw rug en voor comfort tijdens 
langere ritten. Een AGR-classificatie is het kenmerk van 
een bijzonder hoog niveau van rugvriendelijk product. De 
AGR-vereniging doet onderzoek naar het voorkomen van 
rugpijn en wordt breed gesteund door artsen en 
therapeuten. (Standaard op ST Ultimate)

**Het AGR-kwaliteitskeurmerk (Aktion Gesunder Rücken = campagne voor 
gezondere ruggen): Gecertificeerd en aanbevolen door Vereniging Forum 
Gezonde Rug - Beter Leven en Federale Vereniging van Duitse Rugscholen. 
Meer informatie: AGR e.V., Stader Str. 6, D - 27432 Bremervörde, Telefoon + 
49 4761/926 358 0. 

NEEM PLAATS
De sportieve lijn van de Puma ST wordt binnenin voortgezet. Nieuwe AGR-gecertificeerde Ford 
Performance-stoelen (met gedeeltelijke Sensico®-bekleding en Ford Performance-stikdetails) omhullen 
u bij elke bocht en bocht in de weg, zodat u volledig geconcentreerd kunt blijven en van de rit kunt 
genieten. En als u een liefhebber van circuitdagen bent, kunt u het beste halen uit elke bocht met hoge 
snelheid en elke uitdagende chicane, in het volste vertrouwen dat de stoelen u stevig op uw plaats zullen 
houden.

Puma met opties en accessoires.

VERKENNEN
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Puma met opties en accessoires.

ALLEN HET BESTE  
VOOR U
VOLG UW EIGEN WEG
Alle versies van de Puma zijn beschikbaar met verschillende 
eigenschappen die het mogelijk maken om de Puma naar al uw 
wensen aan te passen. Hier vindt u enkele voorbeelden waarmee 
u een exclusief voertuig kan samenstellen:

 ■ 19" velgen (optioneel)

 ■ Panoramisch dak (optioneel)

 ■ Langsliggers (optioneel)

VERKENNEN
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ONTWORPEN VOOR SCHOONHEID
GEMAAKT OM TE GEBRUIKEN
Puma stoelontwerpen hebben volledig verwijderbare stoelhoezen voor en achter. Ze zijn wasbaar in de 
machine, hebben een geïntegreerde rits waardoor ze gemakkelijker te verwijderen zijn en zijn ideaal voor 
een hectische levensstijl en die momenten waarop koffie gemorst wordt. (Optie op Titanium)

PAS BIJ JE STIJL
Als u zin hebt in iets anders, kunt u met de ritsstoelen van Puma het interieur van uw auto gemakkelijk 
transformeren en personaliseren. De gezinsvriendelijke zetelbekledingen zijn verkrijgbaar in verschillende 
stoffen en dessins - waaronder een trendy camouflagepatroon - en zijn gemakkelijk wasbaar, wat het 
opruimen van gemorste sappen of huisdieren vergemakkelijkt.

Kies uit een reeks verschillende ritsbekledingen:

1 Bayon rits stoelbekleding (optie voor Titanium)
2 Frameout ritssluiting (accessoire voor Titanium)
3 Tartan ritssluiting bekleding (accessoire voor Titanium)
4 Camouflage ritssluiting bekleding (accessoire voor Titanium)

VERKENNEN
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MOEITELOZE CONNECTIVITEIT
FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreert naadloos met uw smartphone voor moeiteloze communicatie en navigatie*. U 
kunt SYNC-compatibele apps bedienen met AppLink, terwijl u met Apple CarPlay en Android Auto het  
8" (20,3 cm) kleurenaanraakscherm kunt gebruiken alsof het uw smartphone is. Met behulp van het 
aanraakscherm of eenvoudige spraakopdrachten kunt u bellen, schrijven en luisteren naar sms-
berichten en daarnaast ook uw muziek en satellietnavigatie bedienen.

FORDPASS CONNECT
FordPass Connect in al onze Puma’s biedt een reeks functies die zijn ontworpen om het rijden 
gemakkelijker en aangenamer te maken**. Deze omvatten Live Traffic† dat up-to-date 
verkeersinformatie levert aan uw SYNC 3-navigatiesysteem, en Local Hazard Information†† die u kan 
waarschuwen voor naderende gevaren voordat ze worden aangetroffen. Bij een ongeval plaatst eCall‡ 
automatisch een oproep naar de hulpdiensten en deelt het uw locatie.

Let op: volledige smartphone-integratie met SYNC 3 is alleen beschikbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Om te controleren 
of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw markt, raadpleegt u de officiële Apple CarPlay- en Android Auto-websites voor de 
laatste informatie. Kaartupdates zijn gedurende een beperkte tijd gratis na voertuigregistratie.
*Rijd niet terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; Gebruik geen apparaten die u in de hand moet houden 
tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat. Niet alle functies zijn compatibel 
met alle telefoons.
**Het boordmodem wordt aangesloten bij aflevering van het voertuig. U kunt ervoor kiezen om u aan te melden voor het delen van 
bepaalde gegevens. Waar beschikbaar zijn de FordPass Connect-functies op afstand 10 jaar gratis, daarna moet mogelijk een abonnement 
worden betaald.
†Live Traffic-toegang is gratis gedurende de eerste 12 maanden na de registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie; daarna is 
een licentie-abonnement vereist.
††Local Hazard Information is gratis gedurende de eerste 12 maanden na de aankoop van een nieuwe Ford met bepaalde 
bestuurdersinformatiemodules; daarna is een licentie-abonnement vereist.
‡Ford eCall deelt de locatie van de auto en helpt de inzittenden een oproep te doen in hun respectievelijke taal naar het plaatselijke 
communicatiecentrum na een ongeval met een auto waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is uitgeschakeld. De functie is 
actief in meer dan 40 Europese landen en regio’s.

VERKENNEN
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FORDPASS APPØ

Haal het meeste uit uw verbonden auto-ervaring met de FordPass-app. Van slimme functies op afstand 
tot gedetailleerde rapporten, de FordPass-app geeft u toegang tot nog meer functies via uw 
smartphone. Voor uw gemoedsrust kunt u uw auto vergrendelen of ontgrendelen waar u ook bent, en 
zelfs de voorruit ontdooien en de stoelverwarming en het verwarmde stuurwiel (indien aanwezig) 
activeren op een koude winterochtend†††.

Voertuigstaatmeldingen sturen belangrijke informatie, zoals waarschuwingen voor bandenspanning en 
brandstofniveau, rechtstreeksnaar uw telefoon.

FordPass helpt ook bij de beveiliging; u ontvangt een melding als het alarm van uw auto is geactiveerd, 
waar u ook bent. De SecuriAlert-functie gaat nog een stap verder in de beveiliging en waarschuwt u op 
uw smartphone voor ongeoorloofde toegangspogingen - zelfs met een gestolen of dubbele sleutel.

Verbind uw Puma met FordPass.

Let op: volledige smartphone-integratie met SYNC 3 is alleen beschikbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Om te controleren 
of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw markt, raadpleegt u de officiële Apple CarPlay- en Android Auto-websites voor de 
laatste informatie. Kaartupdates zijn gedurende een beperkte tijd gratis na voertuigregistratie.
†††Starten op afstand is enkel beschikbaar voor modellen met automatische transmissie.
ØDe FordPass-app, compatibel met geselecteerde smartphoneplatforms, is beschikbaar als download. Er kunnen bericht- en datatarieven 
van toepassing zijn.

VERKENNEN
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INTELLIGENT ADAPTIVE CRUISE CONTROL (INCLUSIEF EVASIVE 
STEERING ASSIST)
Met de nieuwe Puma is het eenvoudig rijden in zwaar verkeer. Adaptive Cruise ControlØ2) bewaart een 
veilige afstand tussen uzelf en het voertuig voor u, en kan uw wagen zelfs tot stilstand brengen. De Pre-
Collision AssistØ2)*, met Evasive Steering AssistØ2)**, waarschuwt u voor mogelijke risico’s (zoals 
voertuigen en voetgangers) en is ontworpen om rond voorwerpen te sturen, terwijl de remmen worden 
ingedrukt om een impact te helpen reduceren of elimineren.

INSTELBARE RIJMODI
Stel uw Puma rij-ervaring op maat samen afhankelijk van de omstandigheden. U heeft hiertoe de keuze 
uit vijf beschikbare rijmodi. Geef prioriteit aan verschillende configuraties voor prestatie, vermogen en 
zuinigheid, door te kiezen tussen de instellingen Normal, Sport, Trail, Slippery en Eco.

Elk van deze standen past diverse instellingen aan, zoals de gasrespons en het stuurgevoel, maar ook 
het schakelgedrag op auto’s met een automatische versnellingsbak. Het instrumentenpaneel wordt ook 
aangepast aan de door u gekozen instelling en bevat een ‘stille’ modus die alleen de belangrijkste 
informatie weergeeft.

ØGebruikt sensoren. 2)Driver-assistance functie.
Note Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de bestuurder, noch de noodzaak om 
het voertuig te bedienen.
**Camera werkt enkel bij snelheden minder dan 10 km/h.

VERKENNEN
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BLIND SPOT INFORMATION SYSTEMØ2)

Het Blind Spot Information System waarschuwt u met discrete lampjes in beide achteruitkijkspiegels 
wanneer het systeem andere voertuigen (auto, bestelwagen of vrachtwagen) opmerkt in uw dode hoek. 
Op dezelfde manier waarschuwt Cross Traffic Alert u wanneer het een voertuig of ander gevaar 
detecteert, terwijl u achteruit uit een parkeerplaats haaks op de weg rijdt. Als de bestuurder niet genoeg 
actie treft, kan het systeem automatisch afremmen.

BREEDBEELDCAMERA ACHTERAAN2)

Handig wanneer u in of uit ruimten komt en de zichtbaarheid beperkt is. Geactiveerd door het selecteren 
van de achteruitversnelling, biedt de achteruitzichtcamera een duidelijk beeld links en rechts, met een 
bijna 180 graden beeld achter de auto op uw SYNC 3-scherm**.

ØGebruikt sensoren. 2)Driver-assistance functie.
Note Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de bestuurder, noch de noodzaak om 
het voertuig te bedienen.
**Camera werkt enkel bij snelheden lager dan 10 km/h.

VERKENNEN
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PRE-COLLISION ASSISTØ2)

Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie* controleert uw afstand 
tot andere voertuigen en voetgangers – zelfs in het donker. Als een 
mogelijke botsing wordt gedetecteerd, kan deze u waarschuwen met 
hoorbare en zichtbare waarschuwingen en, indien nodig, de remmen 
voorinschakelen en de remgevoeligheid verhogen om te zorgen voor 
volledige respons wanneer u remt.

LED-KOPLAMPENØ

Zeer efficiënte en duurzame LED-koplampen produceren een 
helder natuurlijk licht met een uiterst precies patroon. Ze nemen 
ook waar wanneer het donker is. Deze automatische grootlichten 
detecteren tegenliggers en dimmen automatisch de lichten. Enkel 
beschikbaar in combinatie met Lane-Keeping Aid (onderdeel van 
het Lane-Keeping System). 

ØGebruikt sensoren. 2)Driver-assistance functie.
*Voetgangersherkenning is ontworpen om te werken bij een rijsnelheid tot 80 km/h. 
Pre-Collision Assist met voetgangerdetectie kan voetgangers detecteren, maar niet in alle 
omstandigheden en is geen vervanging voor veilig rijden. Zie de gebruikershandleiding voor 
de beperkingen van het systeem.
Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting 
van de bestuurder, noch de noodzaak om het voertuig te bedienen.

PUMA TROTTOIRVERLICHTING
Je krijgt een warme ontvangst met de onderscheidende 
trottoirverlichting op de Puma. Iedere keer dat je de deuren 
ontgrendeld, wordt het trottoir verlicht met de afbeelding van het 
Puma logo. (Standaard op ST-Line V)

VERKENNEN
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MASSAGESTOELEN MET LENDENSTEUN
Puma’s bestuurders- en passagiersstoelen worden 
geoptimaliseerd met een lendenmassagefunctie voor extra 
comfort en ondersteuning. Geactiveerd met een druk op de knop 
zorgen de 3-weg verstelbare massageinstellingen voor 
revitalisering van vermoeide spieren – ideaal voor langere ritten. 
(Uitsluitend standaard op ST-Line V)

DRAADLOOS LAADOPPERVLAK
Een handig draadloos laadoppervlak is verkrijgbaar om uw toestellen 
steeds gebruiksklaar te houden*. (beschikbaar als accessoire)

PANORAMISCH DAK
Geniet meer van prachtige uitzichten op het omringende landschap 
vanuit uw comfortabele Puma. Het elektrisch bediende panoramadak 
brengt de buitenwereld dichter bij de cabine van de wagen. Het 
glazen schuifdak laat een overvloed aan frisse lucht binnen. Het glas 
kreeg bovendien een zonwerende coating om het interieur koel te 
houden wanneer het gesloten is, terwijl een intern zonnescherm extra 
schaduw biedt wanneer u die nodig hebt.

VERKENNEN

*Veel apparaten, zoals telefoons, kunnen draadloos opladen. Om compatibel te zijn moet uw 
telefoon Qi hebben of moet u een Qi-oplaadhoesje hebben.
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Titanium en Titanium X
De luxeversies van de Pumaden superieure niveaus van verfijning en 
comfort, met hoogstaande materialen.

ST-Line and ST-Line X
De onderscheidende en opvallende individualiteit van de ST-Line biedt 
een boeiende en oogverblindende nieuwe benadering van onze 
ultramoderne sportserie.

HET GAMMA

Met een ruime keuze aan 
exterieur- en 
interieurstyling, is er altijd 
een Puma die bij je past

ST-Line V
De overtreffende trap in zowel stijl als prestaties komen samen in de 
uitzonderlijk mooie ST-Line V.

ST Ultimate
De Puma ST Ultimate is praktisch en geraffineerd, met een stijl die de 
aandacht trekt, en levert echte hot-hatchback sensatie.

KIEZEN
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TITANIUM
Voornaamste 
exterieuruitrusting

 ■ 17" Design stalen velgen
 ■ Zij-bekleding onderaan in 

zwarte afwerking met 
chroom-inzetstuk

 ■ Actieve grille-sluiter
 ■ Elektrisch bediend, 

verwarmd en inklapbaar, 
geïntegreerde zijdelingse 
richtingaanwijzer, behuizing 
in koetswerkkleur met 
instapverlichting

 ■ Frontkleur dashboard 
vooraan met onderste deel in 
zwart en kunststof 

achterbumper met dubbele 
kleur

 ■ Achterspoiler in 
koetswerkkleur

Belangrijke 
interieurvoorzieningen

 ■ Lane-Keeping System 
(inclusief Lane Keeping Alert 
en Lane Keeping Aid)

 ■ Unieke Titanium 
drempelplaatjes vooraan

 ■ Manuele airconditioning
 ■ Premium middenconsole, 

twee verlichte bekerhouders 
vooraan met armsteun en 

afsluitbaar opbergvak met 
USB-aansluiting en 
12V-schakelaar

 ■ Instrumentenpaneel op hoog 
niveau

 ■ 4.2" kleuren high series 
analoge cluster

Motoren

Benzine mild hybride voertuig
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

HET GAMMAKIEZEN
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TITANIUM X
Voornaamste 
koetswerkkenmerken bovenop 
Titanium

 ■ 18" Pearl Grey geverfde 
lichtmetalen velg met 10 
spaken

 ■ Privacyglas
 ■ Voornaamste 

interieurkenmerken bovenop 
Titanium

 ■ Elecktronische automaische 
airconditioning (ETAC)

 ■ Zelfdimmende achteru 
tkijkspiegel

 ■ Radio met Digital Audio 
Broadcasting (DAB), 8" 
aanraakscherm, B&O Sound 

System, tien luidsprekers 
(vier vooraan, vier achteraan 
en een in het midden, een 
subwoofer) mp3-
compatibel, 
afstandsbediening, Ford 
SYNC 3 met 
navigatiecentrum, Voice 
Control System, Apple 
CarPlay, Android Auto, 
Emergency Assistance*, 
handenvrij bellen, 
navigatiesysteem, 
Bluetooth®, FordPass 
Connect Modem, 
Privacymodus en twee USB-
poorten voor externe 
muziekapparaten

Motoren

Benzine mild hybride voertuig
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

HET GAMMAKIEZEN

*Ford Emergency Assistance is een 
innovatieve SYNC-functie die 
gebruikmaakt van Bluetooth®-gekoppelde 
en verbonden mobiele telefoon om 
inzittenden van het voertuig te helpen een 
telefoontje te plegen naar het plaatselijke 
communicatiecentrum, na een 
voertuigcrash-gebeurtenis waarbij een 
airbag is stofpomp is uitgeschakeld. De 
functie is actief in meer ropese landen en 
regio’s
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ST-LINE
Voornaamste 
koetswerkkenmerken bovenop 
Titanium

 ■ 17" lichtmetalen velg met 5 
spaken en ‘Luster Nickel’-
afwerking

 ■ Automatische koplampen, 
ruitenwissers met 
regensensor en 
automatische grootlichten

 ■ Unieke ST-Line voorbumper 
en achterbumperuiteinden in 
koetswerkkleur met diffuser

 ■ Achterspoiler 
(koetswerkkleur)

 ■ ST-Line-logo op de flanken
 ■ Chroom uitlaatverlenging

Voornaamste 
interieurkenmerken bovenop 
Titanium

 ■ Unieke ST-Line 
drempelbeschermers 
vooraan

 ■ 12,3 inch instrumentenpaneel
 ■ Sportieve roestvrijstalen 

pedalen met rubberen 
inserts (alleen handmatige 
transmissie)

 ■ Aluminium 
versnellingspookknop

 ■ Stuurwiel 3 spaken, lederen 
bekleding sport met uniek 
rood stiksel

 ■ Voorstoelen in sportstijl, 
inclusief 4-voudige 

handmatige stoelverstelling 
met lendensteun

 ■ Donkere plafondbekleding
 ■ ‘Ford Power’-startknop

Motoren

Benzine mild hybride voertuig
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

HET GAMMAKIEZEN
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ST-LINE X
Voornaamste 
koetswerkkenmerken bovenop 
ST-Line

 ■ 18" Gepolijste lichtmetalen 
veg met 8 spaken

 ■ Onderste sierstrips in 
koetswerkkleur op de flanken

 ■ Automatische wissers 
vooraan met regensensor 
(omvat zelfdimmende 
achteruitkijkspiegel)

Voornaamste 
interieurkenmerken bovenop 
ST-Line

 ■ Gedeeltelijk lederen 
zetelbekleding

 ■ Elektronische automatische 
airconditioning (EATC)

 ■ Zelfdimmende 
achteruitkijkspiegel

 ■ Radio met Digital Audio 
Broadcasting (DAB), 8" tft- 
aanraakscherm, B&O Sound 
System, tien luidsprekers 
(vier vooraan, vier achteraan 
en een in het midden, een 
subwoofer) mp3-compatibel, 
afstandsbediening, Ford 
SYNC 3 met 
navigatiecentrum, Voice 
Control System, Apple 
CarPlay, Android Auto, 
Emergency Assistance*, 
handenvrij bellen, 
navigatiesysteem, Bluetooth®, 

FordPass Connect Modem, 
Privacymodus en twee USB-
poorten voor externe 
muziekapparaten

Motoren

Benzine mild hybride voertuig
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

HET GAMMAKIEZEN

*Ford Emergency Assistance is een 
innovatieve SYNC-functie die gebruikmaakt 
van Bluetooth®-gekoppelde en verbonden 
mobiele telefoon om inzittenden van het 
voertuig te helpen een telefoontje te plegen 
naar het plaatselijke 
communicatiecentrum, na een 
voertuigcrash-gebeurtenis waarbij een 
airbag is geactiveerd of de brandstofpomp 
is uitgeschakeld. De functie is actief in meer 
dan 40 Europese landen en regio’s
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ST-LINE V
ST-Line V Voornaamste 
koetswerkkenmerken bovenop 
ST-Line

 ■ 18" 10-spaaks Premium 
lichtmetalen velgen

 ■ Parkeersensoren voor en 
achter

 ■ Full LED koplampen en LED 
achterlichten

 ■ Bodystyling kit ST-Line V
 ■ Elektrisch inklapbare 

spiegels met 
trottoirverlichting

 ■ Sportieve spoiler

Voornaamste 
interieurkenmerken bovenop 
ST-Line

 ■ Sensico interieur Windsor
 ■ Dashboard met lederen 

afwerking
 ■ Verwarmbare voorzetels met 

massagefunctie

Motoren

Benzine mild hybride voertuig
1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 
125 PS  
1.0L EcoBoost Hybrid (mHEV) 
155 PS

HET GAMMAKIEZEN
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ST ULTIMATE
Voornaamste 
koetswerkkenmerken bovenop 
ST-Line

 ■ 19" 5x2 spaaks Magnetite 
lichtmetalen velgen

 ■ Rode remklauwen
 ■ LED koplampen
 ■ Zwart gelakt dak en 

buitenspiegels
 ■ Elektrisch bediende en 

verwarmde, elektrisch 
inklapbare buitenspiegels 
met geïntegreerde 
richtingaanwijzers en ST-
logolamp op de vloer

 ■ Belangrijkste 
interieurkenmerken in 
aanvulling op ST-Line

 ■ Elektronische 
klimaatregeling met 
automatische 
temperatuurregeling (EATC)

Vloermatten met ST-logo voor 
en achter

 ■ Verwarmde voorstoelen
 ■ Ford Performance-stoelen 

voor bestuurder en passagier
 ■ Ford KeyFree-systeem met 

Ford-startknop

Motoren

Benzine
1.5L Ford EcoBoost 200 pk

HET GAMMAKIEZEN



3 KLEUREN

De Ford Puma dankt zijn schitterende en duurzame koetswerk aan een bijzonder lakprocedé in 
verschillende stappen. Van de met was geïnjecteerde holle stalen delen van het koetswerk tot de 
beschermende toplaag: dankzij nieuwe materialen en lakprocessen behoudt uw nieuwe Puma jarenlang 
zijn knappe look.

Blazer Blue 
Niet-metaalkleur

Frozen White 
Niet-metaalkleur

Grey Matter 
Speciale niet-metaalkleu

Agate Black 
Metaalkleur*

Desert Island Blue 
Speciale metaalkleur*

Fantastic Red 
Exclusieve metaalkleur*

Magnetic 
Metaalkleur*

Solar Silver 
Metaalkleur*

Kies je kleur, velgen, opties en accessoires en 
personaliseer je Puma naar smaak.

Mean Green† 
Speciale metaalkleur

PERSONALISEER

*Verkrijgbaar tegen meerprijs. 
†Enkel beschikbaar op ST.
De Ford Puma wordt voor 12 jaar vanaf de 
eerste registratiedatum gedekt door de 
Perforatiegarantie van Ford. Onderhevig aan 
voorwaarden en bepalingen.
Opmerking: De gebruikte foto’s dienen enkel 
ter illustratie van de koetswerkkleuren en 
weerspiegelen mogelijk niet de actuele 
specificaties of de beschikbaarheid op 
bepaalde markten. 
Door de beperkingen van het gebruikte 
drukproces kunnen de kleuren en 
bekledingen in deze brochure afwijken van de 
werkelijke kleuren.



3 INTERIEURS

Court in Ebony
Standaard op ST-Line

Alhambra in Ebony
Standaard op Titanium

Tire on Casual in Ebony
Standaard op ST-Line X

Gedeeltelijk Sensico interieur
Standaard op Titanium X

Windsor Sensico interieur
Standaard op ST-Line V

Sensico® is een EU-handelsmerk van Ford voor hoogwaardige 
synthetische bekleding, ontwikkeld voor auto-interieurs. Als een 
veganistische bekleding, combineert het een premium, zacht 
gevoel, is duurzaam en ziet er geweldig uit. Onderhoudsvriendelijk, 
gemakkelijk schoon te maken en beschermd tegen vlekken en 
geurtjes. Met een hoogwaardige uitstraling voelt Sensico® niet 
alleen heerlijk aan tijdens een lange reis, maar geeft het ook een 
goed geweten omdat het niet op dieren is gebaseerd. Het is het 
ontwerp voor gemoedsrust voor moderne, ambitieuze 
automobilisten.

PERSONALISEER

Acceleration Ebony
Standaard op ST



3

Frameout/Casual in Ebony
Accessoire

Tartan/Casual in Ebony
Accessoire

Bayon/Casual in Ebony
Optioneel op Titanium

Camouflage/Casual in Ebony
Accessoire

Twin Track Neosuede

PERSONALISEER INTERIEURS



3 VELGEN

Design stalen velg
Standaard op Titanium

17"
Lichtmetalen velg met 10 spaken
Optie on Titanium

17"
lichtmetalen velg met 5 spaken en ‘Luster 
Nickel’-afwerking
Standaard op ST-Line

17"

Pearl Grey geverfde lichtmetalen velg met 10 
spaken
Standaard op Titanium X

5x2-spaaks Absolute Black lichtmetalen velg
Standaard op ST-Line X

lichtmetalen velg met 10 spaken - Absolute 
Black machined
Standaard op ST-Line V

18" 18" 18"
Opmerking: Alle velgen zijn eveneens beschikbaar als accessoire. 
Meer info op www.ford-accessories.be

PERSONALISEER
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mat zwartgelakte lichtmetalen velg met 5 
spaken
Optie op ST-Line en ST-Line X

19"

5x2 spaaks Magnetite lichtmetalen velg
Optioneel op ST Ultimate

19"

5x2 spaak Magnetite machined lichtmetalen 
velg
Standaard op ST Ultimate

19"

Opmerking: Alle lichtmetalen velgen zijn als accessoire 
verkrijgbaar via uw Ford-verdeler.  
Bezoek: www.ford-accessories.com

PERSONALISEER VELGEN

Puma met opties en accessoires
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Bezoek voor meer Puma-accessoires ford-accessoires.be
Voor een reeks producten met het Ford-label bezoekt u fordlifestylecollection.com

1 Achterbumper 
bagagebescherming folie

2 Transportbox voor katten 
en honden

3 Beschermfolie portierstijlen 
voor en achter

4 Kledinghanger
5 Luchtreiniger
6 Box-in-box systeem voor 

plaatsing in de Ford Puma 
MegaBox of als stand-alone 
transportoplossing

7 All-Weather MegaBox Mat
8 Vloermatten, rubber
9 Beschermmat voor 

bagageruimte
10 Dakdwarsliggers*
11 Thule®+ fietsendrager voor 

dak**
12 Spatlappen

+Artikel valt onder de garantie van een 
derde partij, zie achteromslag voor details.
*50 kg maximale dakbelasting (niet bij 
panoramadak). 
**20 kg maximale fietsbelasting.
***Ook beschikbaar voor andere versies.

PERSONALISEER ACCESSORIES
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Note Meer informatie vind je in het overzicht Brandstof en prestaties.

Maat kennis met de nieuwe 
Ford Puma, zijn intelligente 
motoren en zijn genereuze en 
handige bagageoplossingen.

VERMOGENSPECIFICATIES

PUMA ECOBOOST HYBRID
Keuze tussen 92 kW/125 pk of 114 kW/155 pk EcoBoost Hybrid 
motoren 

1  Band-aangedreven geïntegreerde starter/generator (BISG) 
De BISG werkt als een elektrische motor, hij integreert naadloos 
met de benzine motor om extra koppel te leveren bij normaal 
gebruik en tijdens accellereren.

2  1.0 EcoBoost benzine motor 
De Puma EcoBoost Hybrid is leverbaar met een 92 kW/125 pk of 
116 kW/155 pk EcoBoost benzine motor.

3  48-volt batterij 
De lithium-ion batterij die stroom levert aan de BISG is 
gemonteerd onder de passagiersstoel. Hij wordt automatisch 
bijgeladen door de motor terwijl je rijdt. En door regeneratie van 
remenergie, wat normaal verloren zou gaan.

4   Automatische transmissie 
De Puma EcoBoost Hybrid heeft een automatische transmissie 
met dubbele koppeling met 7 versnellingen voor een naadloze 
acceleratie en soepele schakelbewegingen. (Optie op benzine- en 
hybride modellen)

5  Schakelpeddels 
De automatische transmissie met 7 versnellingen biedt 
handmatige versnellingskeuze voor ST-Line, ST-Line X en  
ST-Line V.



4 SPECIFICATIES 

EEN EVENWICHT VINDEN
MILD HYBRIDE GEEFT U MEER
Met een keuze uit nieuwe vooruitstrevende, geavanceerde, mild hybride (mHEV) benzinemotoren, levert 
de volledig nieuwe Puma uitstekende prestaties, samen met een indrukwekkend brandstofverbruik en 
opmerkelijk lage emissiecijfers.

Ford’s geraffineerde mild-Hybrid technologie is ontwikkeld om efficient met brandstof te zijn, en 
tegelijkertijd de rijdynamiek te optimalisern. Het systeem ondersteunt de 1.0 EcoBoost benzinemotor 
met een band-aangedreven geintegreerde starter/generator (BISG), die de energie die normaal verloren 
gaat tijdens remmen of uitrollen, op te slaan in een accu.

De BISG werkt als een motor, die naadloos integreert met de benzinemotor, en gebruikt de opgeslagen 
energie voor extra koppel bij normaal rijden, accellereren en voedt ook de elektrische systemen.

PERFORMANCE

DYNAMISCH

155 PS (116 kW) – 240 Nm 
Vanaf 127 g/km CO2 WLTP

0-100 km/h – 8.7 (secs)

125 PS (92 kW) – 210 Nm 
Vanaf 123 g/km CO2 WLTP

0-100 km/h – 9.8 (secs)

MOTOREN

*M6.
**A7.



4 SPECIFICATIES 

Lengte†: 4,186 mm

Breedte (met spiegels): 1,930 mm Breedte (met ingeklapte spiegels):  
1,805 mm

H
oo

gt
e† : 1

,5
37

 m
m

AFMETINGEN

†Afmetingen variëren met serie ST Ultimate, hoogte 1.533 mm en lengte 4.226 mm. 

PRAKTISCH EN STIJLVOL
Puma koppelt het praktische van een crossover aan alledaagse opbergoplossingen. De diepe Ford 
MegaBox biedt tot 80 liter* nuttige opbergruimte. De bagageruimtebodem kan ook gemakkelijk met 
slechts één hand worden versteld, in een van de drie standen, afhankelijk van de laadbehoefte*:

 ■ Lage stand Maximale opbergruimte terwijl de Ford MegaBox verborgen blijft

 ■ Hoge stand Creëert een laadvloer die op gelijke hoogte staat met de neergeklapte tweede-rij stoelen

 ■ Uitgeklapt Biedt volledige laadruimte

5-zitplaatsen
Als alle stoelen rechtop staan, 
biedt de Puma plaats aan vijf 
personen en 456 liter* 
bagageruimte (beladen tot aan 
het bagagevak, met 
bandenreparatieset).

3-zitplaatsen
Welke serie-optie u ook kiest, de 
Puma biedt u alle bergruimte 
die u nodig hebt. De achterbank 
kan 60:40 worden gesplitst om 
de veelzijdigheid te 
maximaliseren.

2-zitplaatsen
De achterbank van de Puma 
kan plat worden gevouwen, 
zodat u over meer bagageruimte 
beschikt wanneer u die nodig 
hebt - tot 1.216 liter* (beladen 
tot aan het dak, met 
bandenreparatieset).

*Laadvermogen en laadvermogen beperkt door gewicht en gewichtsverdeling.
†Afmetingen variëren met serie ST en ST Ultimate, hoogte 1.533 mm en lengte 4.226 mm.
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TREKHAKEN

Afneembare trekhaak 2 457 405 x x x x x x x x x

TRANSPORT ACHTERIN

Uebler* Fietsendrager X21-S, voor 2 fietsen, 60° kantelbaar 1 948 382 _ _ x _ _ _ _ _ _

Uebler* Fietsendrager F14, voor 1 fiets 2 474 454 x x x x x x x x x

Uebler* Fietsendrager F24, voor 2 fietsen 2 474 456 x x x x x x x x x

Uebler* Fietsendrager I21, voor 2 fietsen, 60° kantelbaar 2 241 803 x x x x x x x x x

Uebler* Fietsendrager I21, voor 2 fietsen, 90° kantelbaar 2 603 910 x x x x x x x x x

Uebler* Transporttas Diverse x x x x x x x x x

Thule®* Fietsendrager Coach 274, voor 2 fietsen, kantelbaar en opklapbaar 2 353 442 x x x x x x x x x

Thule®* Fietsendrager EuroRide 940, voor 2 fietsen, kantelbaar 1 782 519 x x x x x x x x x

G3* Bagagebox GP, voor montage op de trekhaak 2 559 660 x x x x x x x x x

G3* Luggage Box Base Carrier Voor montage op de trekhaak 2 559 650 x x x x x x x x x

Mottez* Ski- en snowboarddrager Voor montage op de trekhaak 2 483 279 x x x x x x x x x

DAKTRANSPORT

Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak Uitbreiding sneeuwpakket 7325 2 318 742 x x x x x x x x x

Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak Sneeuwpakket 7326 2 117 636 x x x x x x x x x

Thule®* Fietsendrager voor dak FreeRide 532 1 746 077 x x x x x x x x x

Thule®* Fietsendrager voor dak Expert 298 2 143 360 x x x x x x x x x

Basisdakdrager Voor voertuigen zonder dakrails af fabriek 2 455 554 x x x x x x x x x

Houd er s.v.p. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.nl.ford-accessoires.be. 
* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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DAKTRANSPORT

Dakdwarsliggers Voor voertuigen met dakrails af fabriek 2 372 370 x x x x x x x x x

G3* Dakkoffer Elegance Europe 330 Premium, Glossy Antraciet 2 371 147 x x x x x x x x x

G3* Dakkoffer Elegance Europe 330, matzwart met reliëfopdruk 2 191 625 x x x x x x x x x

Thule®* Dakkoffer Force XT S, Aeroskin Matt Black 2 430 262 x x x x x x x x x

TRANSPORTSYSTEMEN VOOR BINNEN

Parapluhouder 1 524 823 x x x x x x x x x

4pets®* Caree transportbox voor katten en honden, om veilig te bevestigen aan elke 
passagierszetel, Cool Grey 2 460 886 x x x x x x x x x

4pets®* Caree ISOFIX bevestiging voor Caree transportboxen 2 461 044 x x x x x x x x x

ACCESSOIRES VOOR BAGAGERUIMTE

Antislipmat voor bagageruimte 2 438 719 x x x x x x x x x

Beschermmat voor bagageruimte 2 395 437 x x x x x x x x x

Scheidingswand voor bagageruimte Voor bevestiging achter 2e zitrij 2 437 781 x x x x x x x x x

Box-in-box systeem voor plaatsing in de Ford Puma MegaBox of als stand-alone 
transportoplossing, zwart 2 469 549 x x x x x x x x x

Inklapbare transportbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden 2 470 827 x x x x x x x x x

Inklapbare organizerbox zwarte stof, met wit Ford ovaal aan beide zijden 2 470 825 x x x x x x x x x

padsforall®* Koffermat voor huisdieren Zwart PU leder met blauwe biezen, maat: XS 2 500 385 x x x x x x x x x

Houd er s.v.p. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.nl.ford-accessoires.be. 
* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 FORD ACCESSOIRES TRANSPORT TRANSPORT
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BESCHERMING BINNENKANT

All-Weather MegaBox Mat Diverse x x x x x x x x x

Beschermfolie portierstijlen voor achteraan, transparant 2 460 175 x x _ _ x x x x x

Ritsbare stoelovertrekken Camouflage Diverse x _ _ _ _ _ _ _ x

BESCHERMING BUITENKANT

Premium beschermhoes zwart, met witte bies en wit Ford ovaal 2 458 163 x x x x x x x x x

Spatlappen Diverse x x _ _ _ _ _ x x

Achterbumper, bagagebescherming Folie, transparant 2 459 998 x x _ _ _ _ _ x x

RIVAL* Motorbeschermplaat voor motor, aluminium 2 534 410 x x x x x x x x x

K&K* Marterverjager M2700, met ultrasone bescherming Diverse x x x x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
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PECHHULP

Hoogwaardig veiligheidspakket zachte tas, blauw 2 311 429 x x x x x x x x x

Life Safety Products* Raamwisser met telescopische steel 2 471 674 x x x x x x x x x

Life Safety Products* Noodhamer automatisch 2 471 504 x x x x x x x x x

Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket Diverse x x x x x x x x x

KINDERBEVEILIGING

Britax Römer® Kinderzitje 2 474 787 x x x x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 FORD ACCESSOIRES AUTOBESCHERMING VEILIGHEID
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COMFORTPRODUCTEN

Dashboardcamera met full HD resolutie en SYNC®3-bedieningsscherm en/of 
spraakbediening via AppLink® 2 421 817 x x x x x x x x x

NEXTBASE* Dashboardcamera 380GWX, Dashcam voor en achter 2 534 404 x x x x x x x x x

ACV* Sleeping Headrest Zwart PVC kunstleer met zilveren bies 2 520 207 x x x x x x x x x

Luchtreiniger 2 485 741 x x x x x x x x x

Armsteun design Armster OE1, zonder geïntegreerde USB aansluiting 2 554 709 x x x x x x x x x

Kledinghanger met bevestiging, matzwart 2 448 529 x x x x x x x x x

ClimAir®* Windafleiders zijruit Diverse x x x x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 ACCESSOIRES FORD COMFORT
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AUDIO

Pioneer* Subwoofer TS-WH500A 2 409 070 x x x x x x x x x

Cd-speler 2 454 323 x x x x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

INFOTAINMENT
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WIELACCESSOIRES

Afsluitbare wielmoeren, set voor lichtmetalen velgen 1 751 660 x x x x x x x x x

WIEL/BAND ASSEMBLAGE

Compleet winterwiel met lichtmetalen velg 16" Diverse x x x x x x x x x

Compleet winterwiel met lichtmetalen velg 17" Diverse x x x x x x x x x

Wielformaat afhankelijk van de originele wielmaat van uw auto. Neem contact op met uw Ford dealer voor meer gegevens.. 
* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

4 ACCESSOIRES FORD WIELEN
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BODYDESIGN

Support pour plaque d’immatriculation Ford Noir, avec logo Ford blanc et lettrage  
« BRING ON TOMORROW » Divers _ _ x _ _ _ _ _ _

INTERIEURDESIGN

Dorpelbeschermers voor, met Ford-logo 2 417 744 x x x x x x x x x

Sportpedaalbedekkingen staal 1 835 213 x x _ _ _ _ _ x x

VERLAGINGSSET

Eibach®* Verlagingsset 1 569 237 x x x x x x x x x

* De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie  
hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is  
gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

STYLING
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ACCESSOIREPACKS

Business Pack Voor Ford Puma 2 595 805 x x x x x x x x x

4 ACCESSOIRES FORD ACCESSOIREPACKS
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Dankzij de verschillende opties 
is het heel eenvoudig om 
achter het stuur van uw 
nieuwe Ford te gaan zitten.

EIGENAAR & PROTECTKOPEN

†Aanbod onderworpen aan bepaalde voorwaarden – zie www.ford.be en www. jouwautoverzekering.be. Ford 
Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor 
Company Belgium NV – Hunderenveldlaan 10 – 1082 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.955.204 – IBAN : BE38 
2200 0400 0072 - BIC: GEBABEBB. Ford Motor Company Belgium NV treedt op als verbonden verzekeringsagent van 
Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en 
onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik – BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: 
GKCCBEBB.

VIND EEN 
CONCESSIEHOUDER EN 
VRAAG EEN TESTRIT AAN
Op de Ford website kunt u een Ford 
concessiehouder zoeken op locatie of 
naam en online een proefrit aanvragen.  
Vul gewoon uw gegevens in en uw gekozen 
concessiehouder zal contact met u 
opnemen om een geschikt tijdstip te 
regelen.

MEER INFORMATIE  

STEL UW EIGEN WAGEN 
SAMEN
Personaliseer uw Ford door deze online 
samen te stellen. Ga gewoon naar de Ford 
website, selecteer uw model en kies 
vervolgens uw motor, koetswerkkleur en 
opties. U kunt de aanbevolen prijs bekijken 
en indien gewenst uw configuratie naar een 
Ford concessiehouder sturen.

MEER INFORMATIE  

FORD AUTOVERZEKERING
Bij Ford gaan we net een stapje verder,  
ook met onze Ford Autoverzekering.

 ■ 1 jaar gratis BA bij het afsluiten van een 
Omnium†

 ■ Omnium zonder vrijstelling bij 
herstelling door een Ford Erkende 
Hersteller

 ■ Gratis maandelijks betalen
 ■ Joker, beloont uw jaren zonder schade
 ■ Weinig rijden wordt beloond

Let op want diefstal gepleegd met een 
verloren sleutel of een sleutel die zich in 
het voertuig bevond, is niet gedekt. Zorg 
ervoor dat uw voertuig gekeurd is, anders 
riskeert u problemen in BA en bent u 
bovendien niet gedekt in Omnium.
Infofiche van de autoverzekering gratis 
beschikbaar op

MEER INFORMATIE  

www.nl.ford.be/verdelers
http://www.nl.ford.be/alle-modellen?
bnpShowroom=on
www.jouwautoverzekering.be


5 KOPEN EIGENAAR & PROTECT

FORDPASS-APP**
De FordPass-app geeft u toegang tot tal 
van handige functies die zijn ontworpen 
om uw ritten eenvoudiger te maken en uw 
voertuig in goede staat te houden.
U kunt op uw smartphone uw 
brandstofniveau, kilometerstand en 
bandenspanning volgen; uw auto 
vergrendelen en ontgrendelen; uw voertuig 
verwarmen terwijl u zich ergens anders 
bevindt; de weg naar uw geparkeerde auto 
op een kaart terugvinden; 
voertuigalarmmeldingen ontvangen en nog 
veel meer.

MEER INFORMATIE  

FORD ONDERHOUD
Om uw Ford in topconditie te houden, is 
regelmatig onderhoud van groot belang. 
Het vergroot niet alleen uw veiligheid en 
die van andere weggebruikers, ook 
bespaart u kosten wanneer slijtage tijdig 
wordt herkend. Daarnaast heeft uw Ford 
een langere levensduur en een hogere 
restwaarde.
Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij 
de voorgeschreven kilometerbeurten of de 
jaarlijkse onderhoudsbeurten (wat zich het 
eerst voordoet) om uw wagen in perfecte 
staat te houden.

MEER INFORMATIE  

FORD PROTECT GARANTIE 
EXTRA 
Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet 
van een zorgeloze opvolging gedurende de 
volgende jaren. Ford Protect Garantie Extra 
biedt tal van voordelen:

 ■ Flexibiliteit inzake tijdsduur en 
kilometers

 ■ Aantrekkelijke tarieven
 ■ Dekking tegen onverwachte elektrische 

en mechanische reparatiekosten
 ■ De prijs van gedekte onderdelen en 

arbeid zijn gegarandeerd voor de duur 
van uw plan

 ■ Verlengde levensduur van uw Ford-
voertuig

 ■ Beschermt de doorverkoopwaarde van 
uw voertuig.

MEER INFORMATIE  

FORD ASSISTANCE 
Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt 
u gratis 12 of 24 maanden(*) Europese 
wegbijstand. Na deze periode en bij elke 
voorgeschreven onderhoudsbeurt wordt 
deze wegbijstand opnieuw met 12 of 24 
maanden(*) verlengd of tot aan de 
volgende onderhoudsbeurt en dit 
levenslang. Het onderhoud dient te 
gebeuren bij een Ford Erkend Hersteller 
volgens de officiële onderhoudsschema’s 
en voorschrift en van Ford.

MEER INFORMATIE  

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. 
Raadpleeg uw Ford Erkend Hersteller voor meer 
informatie.
**Let op: FordPass is alleen beschikbaar op voertuigen 
die zijn uitgerust met FordPass Connect.

www.nl.ford.be/naverkoop/onze-diensten/fordpass
www.nl.ford.be/naverkoop/service-onderhoud/onderhoud-en-herstellingen
www.nl.ford.be/shop/overige-producten/garanties/ford-protect-garantie-extra
www.nl.ford.be/naverkoop/service-onderhoud/ford-assistance
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Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. 
Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. 
Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een 
‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’, enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders 
gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: 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 in diverse opzichten verschillen van die 
van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel 
originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto.  
+ De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen 
niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden 
contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor 
Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom 
van hun respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan 
de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Published by Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England.Registered in England No. 235446. © Ford Motor Company Limited.
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BOEK VANDAAG EEN PROEFRIT
De beste manier om het opwindende Puma-gamma te ontdekken, is van achter het stuur.

Reserveer uw proefrit en uw plaatselijke Ford-dealer zal u graag zo snel mogelijk helpen.

CONTACTEER ONS

KOPEN

https://www.ford.be

