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Ford Új Puma 
Titanium 5 ajtós 1.5L TDCi [120 Le] M6 

 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
ICE Csomag 14
- 

 -8-os érintőképernyős kijelző
 

- SYNC 3 - beépített hangvezérlés
 

- 2 USB
 

- AM/FM rádió
 

- Navigáció
 

- 7 hangszóró 

17"-os könnyűfém kerekek, Absolute Black,  215/55 R17 gumikkal 

"Színrefújt lökhárító felső rész, fényezetlen fekete műanyag alsó rész 

Szürke betét az első és hátsó lökhárítók alsó részén 

Prémium fényes fekete hűtőrács krómozott kerettel" 

Fényezetlen, fekete műanyag küszöbborítás és kerékjárati ívek 

Aktív hűtőrács lamellák mHEV motorok esetén 

Színrefújt, elektromosan állítható, behajtható, fűthető külső tükrök beépített irányjelzővel, 

kilépőfénnyel 

Első ködlámpák statikus kanyarfénnyel, króm díszítéssel 

Projektoros LED fényszórók (halogén távolsági fényszóróval) LED menetfénnyel 

LED hátsó lámpák 

Elöl tárcsafék, hátul dobfék 

Rejtett kipufogóvég 

Hátsó spoiler 

Automatikus fényszóróvezérlés (ki- és bekapcsolás) 

Automatikus távolsági fényszóróvezérlés 

Fedélzeti számítógép 

4,2''-os színes kijelző a kormánykerék mögött 

Fej feletti tároló 

Prémium tetőkárpit - világos szövet, megvilágított napellenzők 

Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla  

3 küllős bőr kormánykerék 

Bőr kézifékkar borítás 

Bőr sebességváltó gomb 

Fekete pedálok 

Első és hátsó szőnyegek dupla varrással 

Manuálisan 4 irányban állítható vezető- és utasülés 

Vezetőülés deréktámasszal 

Utasülés deréktámasszal 

Növelt oldaltartású első ülések 

Szövet kárpit  

Prémium középkonzol - kartámasz, tárolórekesz 
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E-Call beépített modemmel  

Ütközésmegelőző rendszer, ütközés utáni fékezés 

Sávtartó automatika 

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 

Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval 

Táblafelismerő rendszer 

Éberségfigyelő rendszer 

Hátsó biztonsági öv bekapcsolásra figyelmeztetés 

Hátsó fejtámlák mindegyik üléshez 

Légzsákok: első és oldalsó vezető és utasoldali 

Oldalsó függönylégzsák 

Kipörgésgátló, ESC- lejtmenetvezérlés és visszagurulásgátló 

Intelligens sebességasszistens (ISA) - sebességkorlátozó-tábla felismerő rendszerrel 

MyKey (programozható indítókulcs) 

Választható vezetési módok 

Rögzítőfülek a csomagtérben 

Dupla csomagtér padló 

Standard felfüggesztés 

Defektjavító készlet (12V-ról működtethető elektromos pumpával) 

Részben fűtött szélvédő (csak a kamera előtt) 

Manuális légkondícionáló 

Elektromos első és hátsó ablakemelők (globális nyitás/zárás) 

Távirányítású központi zár 

"ICE Csomag 14 

Hátsó parkolóradar 

 

A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Fekete tetősín 

Komfort Csomag 

- Elektromos klíma 

- Esőérzékelő ablaktörlő, automatikusan elsötétülő tükör, kétszólamú kürt 

- Hátsó parkolószenzor 

Premium metálfényezés (Lucid Red) 

Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé 

Téli csomag 

- Fűthető szélvédő fűthető ablakmosó fúvókával 

- Fűthető kormánykerék fűthető első ülésekkel 

 

 

A kiállított modell listaára:8.629.998 Ft 

*Akciós ár: 7.599.999Ft 
*Ford Credit Finanszírozásigénybevétele esetén 
 


