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Ford Puma 
ST-Line X 5 ajtós 1.0L EcoBoost [125 Le] A7 

 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
ICE Csomag 11 

- 8 -os TFT kijelző 

- Automatikus fényszórómagasság állítás 

- SYNC 3 - beépített hangvezérlés 

- 2 db USB csatlakozás 

- AM/FM rádió + DAB 

- Navigáció 

- B&O Play 10 hangszórós audiórendszer 

Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé 

18" -os, 5-küllős könnyűfém kerekek, Black, 215/50 R18 gumikkal 

Zajszűrő, laminált szélvédő 

Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé 

Manuálisan 4 irányban állítható vezető- és utasülés 

Utasoldali deréktámasz 

Bőr/szövet kárpit piros varrással 

Egyzónás automata klímaberendezés 

Vezeték nélküli telefon-töltőfelület 

Esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan sötétedő belső tükör, egyszólamú kürt 

Sportos színrefújt lökhárító felső és alsó rész 

Fekete betét a hátsó lökhárító alsó részén 

Prémium fényes fekete hűtőrács fekete kerettel 

Színrefújt küszöbborítás és kerékjárati ívek 

Aktív hűtőrács lamellák mHEV motorok esetén 

Színrefújt, behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök - beépített irányjelzővel, kilépő fénnyel 

Projektoros LED fényszórók (halogén távolsági fényszóróval) LED menetfénnyel 

LED hátsó lámpák 

ST-Line embléma 

Elöl tárcsafék, hátul dobfék 

Elöl, hátul tárcsafék (csak 1.0l EcoBoost mHEV (155LE) esetén) 

Szimpla, krómozott kipufogóvég 

Automatikus fényszóróvezérlés (ki- és bekapcsolás) 

Automatikus távolsági fényszóróvezérlés 

Fedélzeti számítógép 

12,3" digitális kijelző a kormánykerék mögött 

Fej feletti tároló 

Prémium tetőkárpit - sötét szövet, megvilágított napellenzők 

Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla  

3-küllős sport kormánykerék piros varrással 

Bőr kézifékkar borítás 
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Aluminium betétes sebességváltó gomb manuális sebességváltó esetén 

Alumínium pedálok 

Első és hátsó szőnyegek dupla varrással 

Sport vezetőülés deréktámasszal 

Sport utasülés 

Prémium középkonzol - kartámasz, tárolórekesz 

 

 

A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Fekete tetősín 

Kéznélküli csomagtérnyitás 

Külső Dizájn csomag 

- 19" - os könnyűfém kerekek (D2VBR) 

- Hátsó Spoiler 

Metálfényezés (Agate Black, Metropolis White, Grey Matter, Solar Silver, Desert Island 

Blue) 

Mini acél pótkerék 

Téli csomag 

- Fűthető szélvédő fűthető ablakmosó fúvókával 

- Fűthető kormánykerék fűthető első ülésekkel 

 

 

A kiállított modell listaára: 8 975 000Ft 

*Akciós ár: 9 910 000Ft 
*Ford Credit finanszírozásigénybevétele esetén 
 


