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NOWY FORD PUMA ST

1.5 ECOBOOST
Zaawansowany silnik benzynowy Ford EcoBoost o pojemności 1,5 litra i mocy 200 KM
jest wyposażony w nowoczesny system turbodoładowania, wysokociśnieniowy
bezpośredni wtrysk paliwa i podwójny, niezależnie działający układ zmiennych faz
rozrządu, zapewniające osiągi samochodu sportowego przy oszczędnym zużyciu paliwa.
Aluminiowy, trzycylindrowy silnik zapewnia szybszy przyrost momentu obrotowego
w niskim zakresie obrotów, do czego przyczynia się turbosprężarka i zintegrowany
kolektor wydechowy, który poprawia sprawność jednostki, pomagając szybciej osiągnąć
optymalną temperaturę dzięki skróceniu drogi, jaką spaliny muszą pokonać między
cylindrami i turbosprężarką - oba te elementy skracają czas wytworzenia ciśnienia
doładowania i reakcji na otwarcie przepustnicy.

EMOCJE
na 200..

Kolejna innowacja, zastosowana w branży po raz pierwszy, godzi w silniku 1,5 EcoBoost
sportowe ambicje z rozsądnym zużyciem paliwa. System dezaktywacji cylindrów Forda
automatycznie zatrzymuje podawanie paliwa i pracę zaworów jednego z cylindrów silnika
w warunkach, w których pełna pojemność skokowa nie jest potrzebna, na przykład
podczas toczenia się lub jazdy z niewielkim zapotrzebowaniem na moc. System ten
może wyłączyć lub ponownie włączyć jeden z cylindrów w ciągu 14 milisekund – 20 razy
szybciej niż trwa mgnienie oka – zapewniając przewidywane zużycie paliwa 6,0 l/100km
i emisję CO2 na poziomie 134 g/km według NEDC (6,9 l/100 km i 155 g/km WLTP).
Silnik korzysta również z filtra cząstek stałych, redukującego emisję sadzy.

Zeskanuj kody QR i zobacz
Nowego Forda Puma ST
Nowy Ford Puma ST w kolorze Mean Green (opcja)
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MILD HYBRID

.. KM
320 Nm
Silnik osiąga moc maksymalną przy 6000 obr/min, a maksymalny moment
obrotowy, podniesiony do 320 Nm, jest dostępny w zakresie 2500-3500 obr/min,
co wpływa na szybkie reakcje i liniowo rozwijane przyspieszenie.
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NOWY FORD PUMA ST

ST
Wybrane zewnętrzne elementy wyposażenia
• 19" obręcze kół ze stopów lekkich, lakierowane w kolorze grafitowym,
ogumienie 225/40
• Zawieszenie sportowe ST
• Lusterka boczne w kolorze czarnym, z projekcją logo ST
• Zderzaki w stylizacji ST
• Duży tylny spojler w kolorze czarnym
• Dach lakierowany w kolorze czarnym
• Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
• Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej
i światłami mijania w technologii LED
• Tylne światła w technologii LED
Nowy Ford Puma ST w kolorze Fantastic Red (opcja)

Wybrane elementy wyposażenia wnętrza
• Sportowe fotele RECARO z tapicerką częściowo skórzaną
• Przednie fotele podgrzewane
• Kierownica - wykończona skórą, spłaszczona u dołu, z szarymi przeszyciami
oraz logo ST
• Kierownica - podgrzewana
• Uchwyt dźwigni zmiany - wykończony skórą w stylizacji ST
• Nakładki na progi przednich drzwi - z logo Ford Performance
• System nawigacji satelitarnej Ford SYNC 3.2 z DAB+
i systemem nagłośnienia B&O
• 12.3" kolorowy, cyfrowy, konfigurowalny wyświetlacz na tablicy zegarów
• Tempomat
• Klimatyzacja manualna
• Lusterka boczne - sterowane i podgrzewane elektrycznie
• Podgrzewana przednia szyba Quickclear
• System wyboru trybu jazdy
• Pre-Collision Assist
• Lane Keepind Aid - system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu
• Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
• Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
• Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
• Ford Power - przycisk rozrusznika

Nowy Ford Puma ST
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NOWY FORD PUMA ST X

ST X
Zewnętrzne elementy wyposażenia
w porównaniu do wersji ST
• 19" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem maszynowym,
ogumienie 225/40
• Reflektory statyczne Full LED w stylistyce GT
• Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym

Wewnętrzne elementy wyposażenia
w porównaniu do wersji ST
• Klimatyzacja automatyczna z elektroniczną kontrolą
temperatury (EATC)
• Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
Nowy Ford Puma ST X w kolorze Desert Island Blue (opcja)

• Autoalarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy

Nowy Ford Puma ST X
Nowy Ford Puma ST MY2021.25. Rok produkcji 2020. Cennik promocyjny nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.
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NOWY FORD PUMA ST - CENNIK PROMOCYJNY | ROK MODELOWY 2021.25 | ROK PRODUKCJI 2020
Silnik benzynowy

ST

1.5 EcoBoost - 200 KM

114 000,-

M6

125 000,-

ST X

126 500,137 500,-

Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą klientów indywidualnych
(detalicznych). Klientów flotowych w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.

FORD PROTECT - CENNIK ROZSZERZONEJ GWARANCJI
DO 5 LAT / 100 000 KM

DO 5 LAT / 150 000 KM

DO 5 LAT / 200 000 KM

DO 7 LAT / 150 000 KM

900,-

1 550,-

2 400,-

2 000,-

Ford PUMA ST

* Rekomendowany cennik Ford Protect dla klientów detalicznych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Szczegółu u Autoryzowanych Dealerów Forda.

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

6.7
0-100 k m /h

Pakiet Performance:
• Mechanizm różnicowy o zwiekszonym tarciu wewnętrznym (LSD)
• Launch Control - program maksymalnego przyspieszenia ze startu zatrzymanego

4 650,-

4 650,-

5 060,-

5 060,-

• Shift Indicator Light - wskaźnik optymalnego momentu zmiany przełożenia

Pakiet Driver Assistance (AGKAB)
• Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA)
• Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny
• Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu
skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej
180 km/h
• Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
• Active Park Assist (HNSAC)

• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (HNKAB)

Znajdź swojego Forda PUMA ST
Teraz dzięki nowej wyszukiwarce
www.ford-salon.pl znajdziesz
Nowego Forda dostępnego "od ręki"
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany
M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów
Silniki wyposażony jest w Auto-Start-Stop. Silnik wyposażony jest w filtr cząstek stałych GPF.
Silnik spełniaja normę emisji spalin Euro 6.2.
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Ford Puma ST X w kolorze Mean Green (opcja)

s.

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

220

PR Ę DKOŚĆ MAKSYM ALNA

km/h

SPORTOWE
FOTELE
RECARO
ST | ST X

Standard
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NOWY FORD PUMA ST
Bezpieczeństwo oraz systemy wspomagające kierowcę

ST

ST X

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

l

l

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) oraz układem wspomagania
awaryjnego hamowania (EBA)

l

l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

l

l

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA)

l

l

Światła awaryjnego hamowania - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania

l

l

Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu

l

l

Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

l

l

Boczne kurtyny powietrzne - chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń

l

l

Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera

l

l

Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji
z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej 120 km/h
zawiera system Advance Emergency Braking działający w oparciu o informacje z kamery przedniej

l

l

Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji
z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej 180 km/h
zawiera systemy Distance Indicator Distance Alert oraz Advance Emergency Braking działające w oparciu
o informacje z kamery przedniej oraz radaru
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance (AGKAB)

o

o

Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu

l

l

System wyboru trybu jazdy

l

l

Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych

l

l

Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy

l

l

Tempomat

l

l

o

o

o

o

Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance (AGKAB)

o

o

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

l

l

Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

l

l

Zawieszenie - sportowe ST

l

l

Zawieszenie tylne - belka skrętna

l

l

Hamulce - tarczowe z przodu

l

l

Hamulce - tarczowe z tyłu

l

l

Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance (AGKAB)
Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola
widzeniazawiera lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże.
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance (AGKAB)
Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego

System Pre-Collision Assist

Układ kierowniczy, hamulcowy i zawieszenie

l wyposażenie standardowe
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o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją
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System Pre-Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych
monitoruje odległość względem innych pojazdów i przechodniów
nawet po zmroku. Gdy system wykryje prawdopodobieństwo
zderzenia, emituje ostrzeżenia dźwiękowe oraz wizualne, następnie
podnosi ciśnienie w układzie hamulcowym i zwiększa szybkość
reakcji pedału hamulca, aby zagwarantować maksymalną
skuteczność podczas hamowania.
ST | ST X

Standard

Adaptive Cruise Control
Inteligentny tempomat automatycznie utrzymuje bezpieczną
odległość od poprzedzającego pojazdu, nawet jeśli ten się zatrzyma.
A gdy pojazdy znajdujące się z przodu ruszą ponownie - Twój Ford
Puma także ruszy.
ST | ST X

Pakiet Driver Assistance

TECHNOLOGIE

Active Park Assist

Traffic Sign Recognition

System wyboru trybu jazdy

Nowy system wspomagający parkowanie Active Park Assist wykrywa
miejsce postojowe o odpowiednim rozmiarze (prostopadłe
lub równoległe) i automatycznie na nim parkuje.

System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
automatycznie odczytuje stałe i tymczasowe znaki drogowe
z ograniczeniem prędkości lub zakazem wyprzedzania.

Może również pomóc wyjechać z równoległego miejsca postojowego.
Kierowca obsługuje jedynie pedały oraz dźwignię zmiany biegów.

Symbol rozpoznanego znaku wyświetlany jest na desce rozdzielczej,
zmieniając się za każdym razem wraz z nowym ograniczeniem.

Nowa Puma ST oferuje cztery tryby jazdy: normalny, eco, sportowy
i torowy. Każde z tych ustawień precyzyjnie dostraja pracę silnika,
modyfikując jego mapę, dostosowując czułość przepustnicy
i układu sterującego oraz parametry przyczepności
i kontroli stabilności. Dzięki temu można wybrać ustawienia zależnie
od warunków jazdy, a kluczowe informacje będą wyświetlane
na cyfrowej tablicy rozdzielczej o przekątnej 12,3 cala.

ST | ST X

ST | ST X

Pakiet Driver Assistance

Standard

ST | ST X

Standard

System Blind Spot Information (BLIS) + Cross Traffic Alert
System Blind Spot Information ostrzega kierowcę za pomocą
dyskretnych lampek wbudowanych w lusterka boczne
o pojeździe znajdującym się w strefie martwego pola widzenia
System obsługuje również holowaną przyczepę.
Dodatkowo Cross Traffic Alert - element systemu BLIS - ostrzega
o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony,
podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego.

ST | ST X

Pakiet Driver Assistance
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NOWY FORD PUMA ST
Oświetlenie zewnętrzne

ST

ST X

l

-

-

l

Reflektory - automatyczne, z czujnikiem zmierzchu

l

l

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi

l

l

Przednie światła przeciwmgielne - z funkcją doświetlania zakrętów

l

l

Tylne światła - w technologii LED

l

l

System nawigacji satelitarnej Ford SYNC 3.2, DAB+ i systemem audio premium B&O (ICFAM)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLInk, Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu
drogowym), zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim
oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia B&O (wzmacniacz 575 W, 8 głośników + subwoofer), gniazda:
2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, krótka antena, menu tekstowe i komunikaty
głosowe nawigacji w języku polskim

l

l

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, cyfrowy, konfigurowalny

l

l

FordPass Connect z modemem GSM
zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych,
informację o ruchu drogowym przez kanał GSM (live Traffic), hotspot WI-Fi

l

l

Reflektory - projekcyjne LED
zawierają światła do jazdy dziennej i światła mijania w technologii LED
Reflektory - statyczne Full LED, w stylistyce GT
zawierają światła do jazdy dziennej LED

Systemy audio i nawigacji

Komfort i wyposażenie wnętrza
Klimatyzacja manualna

l

-

Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC)

-

l

Przednia szyba - podgrzewana

l

l

Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów
Wymaga smartfona kompatybilnego z systemem ładowania bezprzewodowego

l

l

Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu

l

l

l

l

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem
przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb

l

l

Lusterka boczne - sterowane, składane i podgrzewane elektrycznie

l

l

Lusterko wsteczne - ściemniające się automatycznie

l

l

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

l

l

Kamera - ułatwiająca parkowanie tyłem
Opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance (AGKAB)
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Kierownica - wykończona skórą, spłaszczona u dołu, z szarymi przeszyciami oraz logo ST

l

l

Kierownica - podgrzewana

o

o

Uchwyt dzwigni zmiany - wykończony skórą w stylizacji ST

l

l

Uchwyt dzwigni hamulca ręcznego - wykończony skórą

l

l

Nowy Ford Puma ST MY2021.25. Rok produkcji 2020. Cennik promocyjny nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.

Ford Puma ST X

SYSTEMY AUDIO I NAWIGACJI

12.3 - calowy, konfigurowalny wyświetlacz na tablicy zegarów
ST | ST X

Standard

Tylne światła w technologii LED
ST | ST X

Standard
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FORD PUMA
Komfort i wyposażenie wnętrza c.d.

ST

ST X

Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED

l

l

Deska rozdzielcza - ze wstawkami imitującymi karbon

l

l

Centralna konsola - z podłokietnikiem i schowkiem

l

l

Podsufitka - materiałowa, w ciemnej tonacji

l

l

Nakładki na pedały - ze stali nierdzewnej

l

l

Nakładki na progi przednich drzwi - z logo Ford Performance

l

l

Dywaniki w 1. i 2. rzędzie foteli - welurowe, w stylizacji ST

l

l

100,-

100,-

Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze czarnym

l

l

Lusterka boczne - z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze czarnym

l

l

Lusterka boczne - z projekcją logo ST

l

l

Dodatkowo przyciemniane szyby - w tylnej części nadwozia

l

l

Pakiet dla palących - zapalniczka i popieliczka

Stylizacja nadwozia i wnętrza

Dach panoramiczny - otwierany elektrycznie, z filtrem przeciwsłonecznym IR

-

4 390,-

Przedni zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji ST ze wstawkami w kolorze czarnym

l

l

Tylny zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w stylizacji ST

l

l

Listwy progowe - lakierowane w kolorze nadwozia z elementami w kolorze czarnym

l

l

Tylny spojler - duży, w stylistyce sportowej, lakierowany w kolorze nadwozia

l

l

Podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego

l

l

Duży tylny spojler
ST | ST X

Standard

Przestrzeń bagażowa i hak holowniczy
Drzwi bagażnika - zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo

-

1 960,-

Wykładzina przestrzeni bagażowej

l

l

Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika

l

l

Elastyczna osłona bagażnika - otwierana z klapą bagażnika

l

l

Hak holowniczy - demontowalny, z osprzętem elektrycznym

-

2 850,-

l

l

-

l

1 320,-

1 320,-

Zabezpieczenia
Ford Power - przycisk rozrusznika
zawiera 2 składane kluczyki ze zdalnym sterowaniem
Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, umożliwia otwarcie drzwi
i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka
zawiera 2 kluczyki elektroniczne ze zdalnym sterowaniem
Autoalarm - obwodowy i pojemnościowy Thatcham
zawiera funkcję podwójnego ryglowania zamków drzwi

Lusterka boczne z projekcją logo ST

ST | ST X

Standard
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FORD PUMA

Elektrycznie otwierany dach panoramiczny

Nakładki na progi przednich drzwi - Ford Performance

ST X

ST | ST X

4 390,-

Standard

Wstawki w desce rozdzielczej imitujące karbon

Przedni zderzak z logo Ford Performance

Elektrycznie i bezdotykowo otwierana / zamykana
klapa bagażnika

ST | ST X

ST | ST X

ST X

Standard

Standard

1 960,-
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FORD PUMA
Fotele

ST

ST X

Przednie fotele - RECARO

l

l

Przednie fotele -ręczna regulacja położenia w 6. kierunkach (góra-dół, przód-tył, pochylenie oparcia)

l

l

Przednie fotele - ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

l

l

Przednie fotele - podgrzewane

l

l

Tylna kanapa - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40; siedzisko kanapy mocowane na stałe

l

l

Tylna kanapa - trzeci zagłówek na środku

l

l

l

bez dopłaty

-

l

l

l

-

l

Obręcze kół
19" obręcze kół ze stopów lekkich - lakierowane w kolorze grafitowym, ogumienie 225/40 (D2VA3)
19" obręcze kół ze stopów lekkich - z wykończeniem maszynowym, ogumienie 225/40 (D2VBU)
Zestaw naprawczy ogumienia
Zaciski hamulcowe - lakierowane w kolorze czerwonym

Megabox - kreatywne podejście do przestrzeni
To, co wyróżnia Forda Puma, to bagażnik, w którym znajdziesz Megabox - dodatkową przestrzeń ładunkową pod podłogą bagażnika.
Megabox zapewnia nawet dodatkowe 81 l przestrzeni ładunkowej, a ponadto ma wodoodporne wykończenie oraz otwór spustowy.
Jeśli więc jesteś osobą aktywną, to idealne miejsce do przechowywania mokrych lub zabłoconych rzeczy po bieganiu lub jeździe na rowerze.
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ACCELERATION / SALERNO - tapicerka częściowo skórzana z fotelami RECARO

ST | ST X

ST | ST X

Standard

Standard
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OBRĘCZE KÓŁ I OGUMIENIE

19"

Obręcze kół ze stopów lekkich
lakierowane w kolorze grafitowym
ogumienie 225/40 (D2VA3)
ST

ST X

Standard

bez dopłaty

19"

Obręcze kół ze stopów lekkich
z wykończeniem maszynowym
ogumienie 225/40 (D2VBU)
ST X

Standard
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FORD PUMA
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FROZEN WHITE - lakier zwykły

AGATE BLACK - lakier metalizowany

bez dopłaty

1 300,-

MAGNETIC GREY - lakier metalizowany

DESERT ISLAND BLUE - lakier metalizowany

1 950,-

1 950,-
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KOLORY NADWOZIA

MEAN
GREEN
KOLOR ST WORZO N Y DLA PU M Y ST

MEAN GREEN - lakier metalizowany

5 000,-

FANTASTIC RED - lakier metalizowany specjalny

2 600,-

Ford Puma ST X w kolorze Mean Green (opcja)
Nowy Ford Puma ST MY2021.25. Rok produkcji 2020. Cennik promocyjny nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.
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FORDPUMA

Mata przedziału bagażowego (2 395 437)
mata ochronna bagażnika
WSZYSTKIE WERSJE

434,-

18
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AKCESORIA

zdjęcie poglądowe

zdjęcie poglądowe

Bagażnik dachowy (2 455 554)

Box dachowy Thule® (1 862 481)

Uchwyt na rowery Thule ® (2 353 442)

Bagażnik podstawowy do pojazdów wyposażonych
w fabryczne relingi dachowe

Box dachowy Touring Alpine (700), Titan Aeroskin
Pojemność 430 l, waga 15 kg, zamykany, z opatentowanym
rozwiązaniem podwójnego otwierania Thule®

Uchwyt mocowany z tyłu pojazdu (wymagany hak holowniczy),
umożliwia przewóz 2 rowerów

WSZYSTKIE WERSJE

1 188,-

WSZYSTKIE WERSJE
WSZYSTKIE WERSJE

2 078,-

1 709,-

Internetowy katalog Akcesoriów
Dywaniki podłogowe - przód (2 439 078)

Dywaniki podłogowe - tył (2 109 989)

zestaw 2 szt gumowych dywaników, wyposażone
w mocowania

zestaw 2 szt gumowych dywaników dla 2. rzędu siedzeń
WSZYSTKIE WERSJE

WSZYSTKIE WERSJE

210,-

134,-

Pełną gamę oryginalnych akcesoriów FORD znajdziesz w naszym
internetowym katalogu.
Wystarczy, że zeskanujesz umieszczony powyżej QR Code
lub wejdziesz na stronę: www.akcesoria-ford.pl
Zapytaj również o aktualne promocje u Swojego Dealera Forda.
Podane ceny są cenami detalicznymi brutto. Nie zawierają kosztu
montażu. Ceny aktualne na dzień publikacji cennika.
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NOWY FORD PUMA ST | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Wymiary (mm)

ST

Długość całkowita bez haka holowniczego

4226

Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi

1930

Szerokość całkowita bez lusterek bocznych

1805

Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi

1777

Wysokość całkowita, maks.
Średnica zawracania, min. – między krawężnikami (m)
Rozstaw kół przód/tył

Masy (kg)

1.5 ECOBOOST
200 KM, M6

Masa własna

1283

Maks. masa całkowita

1815

Maks. masa przyczepy z hamulcem

750

1520

Maks. masa przyczepy bez hamulca

675

10,4

Maks. pionowe obciążenie haka

75

1567 / 1526

Rozstaw osi

2588

Prześwit minimalny (nie obciążony)

152

Osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin
Norma emisji spalin
Moc maksymalna (KM (kW))

Pojemność bagażnika (litry)
Przy 5 osobach (z zestawem do naprawy ogumienia)

456

Przy 5 osobach (z kołem zapasowym)

410

Przy 2 osobach, do dachu (z zestawem do naprawy ogumienia)

1216

Przy 2 osobach, do dachu (z kołem zapasowym)

1170

Pojemność schowka MegaBox pod podłogą bagażnika (z zestawem do naprawy ogumienia)
Szerokość bagażnika między nadkolami (mm)

81

Euro 6.2
200 (147)

Moment obrotowy (Nm)

320

Średnia emisja CO2 (g/km) ø ø

155

Zużycie paliwa (l/100km) ø
Zużycie średnie

6.9

1000

Długość bagażnika na wysokości podłogi, do drugiego rzędu siedzeń (mm)

726

Pojemność zbiornika paliwa (litry)
Benzyna bezołowiowa

40

Osiągi ø
Prędkość maks. (km/h)

220

0-100 km/h (sek.)

6.7

Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia.
* Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna
masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Maksymalna masa zespołu
pojazdów zawiera masę przyczepy.
ø Fabryczne dane testowe Forda. øø Przedstawione wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (UE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2
zostały określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi typami pojazdów różnych producentów.
Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy
wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia Standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych
z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom
bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji
oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią
opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ford One Call +48 22 522 27 27

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
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Ford Pomoc: +48 22 522 27 27

Kompleksowa pomoc drogowa działająca na terytorium Polski i Europy.
Do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nowy Ford Puma ST MY2021.25. Rok produkcji 2020. Cennik promocyjny nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.

www.facebook.com/Ford.Polska

Zostań naszym fanem i dołącz do społeczności Ford Polska.

