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WEES JEZELF

Het leven in de stad vergt creatief denken. Boven de

menigte uitsteken gaat niet om het volgen van trends. Het

gaat om het uitdrukken van je eigen unieke stijl. Het gaat

niet om het trekken van aandacht. Het gaat om het tonen

van wie je bent. Maak kennis met de geheel nieuwe Ford

Puma. Zorg voor een geheel eigen plek.

De combinatie van een stevige SUV met een innovatief

'human centric' design en een geraffineerde mild-Hybrid

aandrijflijn. De Ford Puma omhelst deze manier van

denken perfect.

En met een ruimere keuze aan motoren, de 7-traps

PowerShift automaat, en een sensationele ST-Line Vignale

uitvoering, geeft Puma je nu, meer dan ooit, de

mogelijkheid om helemaal jezelf te zijn.

Puma ST-Line Vignale in Magnetic (optie).
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Puma ST-Line X in Desert Island Blue (optie) en 19 inch 5-spaaks lichtmetalen

velgen in Matt Black machined (accessoire).

*Kijk in de specificaties sectie voor informatie over emissie en verbruik.

HYBRIDE PRESTATIES

PUMA ECOBOOST HYBRID
De opwindende Puma EcoBoost Hybrid is voorzien van geraffineerde

mild-Hybrid technologie om CO2 emissie en brandstofverbruik terug

te dringen, en voor een optimale rijervaring*. De 48V mild-Hybrid

aandrijflijn integreert naadloos extra koppel in de efficiente 3 cilinder

motoren die tot wel 155 pk (114 kW) vermogen leveren.

De Mild-Hybrid technologie gebruikt een band-aangedreven,

geintegreerde starter/generator (BISG) die de traditionele dynamo

vervangt. De BISG ondersteunt ook de motor, door accupower te

gebruiken voor pittigere en responsievere prestaties, vooral bij lagere

toerentallen. Het terugwinnen van remenergie en dit afgeven als je

accellereert helpt je met betere prestaties en minder emissie en

verbruik*. 
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Puma ST-Line X in Desert Island Blue (optie) en 19 inch 5-spaaks lichtmetalen

velgen in Matt Black machined (accessoire).

* Het laadvolume inclusief de MegaBox varieert per gekozen uitvoering: 456 liter zonder reservewiel; 422 liter
met reservewiel.
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SLIM GEBRUIK VAN DE RUIMTE

VERRASSEND FLEXIBEL
Het leven in de stad vereist een doordacht en handig gebruik van

ruimte. De geheel nieuwe Puma brengt deze zienswijze perfect in de

praktijk. Naast een oogstrelend uiterlijk beschikt hij ook over echte

functionaliteit in de details van zijn ontwerp.

Om te beginnen is de toegang tot de laadruimte heel gemakkelijk,

zelfs wanneer je je handen vol hebt. Met je sleutels op zak kan de

handsfree achterklep geopend worden door een eenvoudige

trapbeweging onder de achterbumper te maken. De hoedenplank is

niet aan de tweede stoelrij bevestigd, maar gaat samen met de

achterklep omhoog, waardoor er meer ruimte beschikbaar is voor het

opbergen van grotere spullen.

Maar echt slim is de laadruimte van de Puma zelf, die over een

innovatieve, nieuwe Megabox-ruimte beschikt. De Megabox biedt,

indien nodig, niet alleen een extra grote opbergruimte, maar beschikt

ook over waterbestendige bekleding en zelfs een afvoeropening. De

ideale ruimte om natte of modderige spullen in op te bergen na je

hardlooptraining in het park. En je golftas met clubs past er zelfs

rechtop in.



DE WEG VOORWAARTS

GEEFT JE DE CONTROLE
Met slimme functies en innovatieve technieken zorgt de geheel

nieuwe Ford Puma dat je de volledige controle behoudt. Van het

volledig digitale 12,3" instrumentenpaneel en het geavanceerde 8"

touchscreen tot een groot aantal extra diensten en functies via het

SYNC 3 infotainment-systeem en het ingebouwde FordPass Connect

modem, ieder onderdeel is ontworpen om elke rit zo makkelijk

mogelijk te maken. 
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Puma ST-Line X met gedeeltelijk lederen bekleding (standaard).
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Getoond model is voorzien van accessoires die tegen meerprijs te

verkrijgen zijn.



Puma ST-Line Vignale in Magnetic (optie).

PUUR RIJGENOT

PUMA ST-LINE VIGNALE
Haal meer uit iedere rit met de dynamische, nieuwe Puma ST-Line

Vignale. Van de opvallende 18" 10-spaaks lichtmetalen velgen in

Absolute Black Machined, tot de full-LED dynamische koplampen en

de sportief gestylde bumpers, Vignale eist de aandacht op in iedere

setting. Achter het stuur beloont het de scherpste bestuurder met zijn

precieze handling, indrukwekkend comfort en opwindende

rijdynamiek.
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Puma ST-Line Vignale met standaard bekleding met Windsor leder op delen die

contact maken met het lichaam en Windsor vinyl op de zijkanten en de

hoofdsteunen.

*Delen die in contact zijn met het lichaam zijn leder.

STIJL EN VERNUFT

GEMAAKT OP JOUW COMFORT
Het stijlvolle, comfortabele interieur van de Puma ST-Line Vignale

geeft je een hartelijk welkom. De stoelen zijn voorzien van een

combinatie van sportief, high-end synthetisch materiaal en luxe

geperforeerd leder. En in dit verfijnde interieur kun je genieten van het

gebalanceerde geluid van de premium B&O audio met 10

luidsprekers.

■ Het Panoramadak (optie) laat het licht royaal binnenvallen voor

een ruimtelijk gevoel. Geeft frisse lucht wanneer het open staat,

heeft een warmtewerende coating om het binnen koel te houden

als het gesloten is, en heeft een extra te openen zonnescherm

wanneer je dat nodig hebt.

Extra verfijnd. Deze dubbel clutch automaat wisselt naadloos van

versnelling en reageert direct op jouw aangeven.
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EEN ANDER PERSPECTIEF

KIES JE EIGEN WEG
Welke uitvoeringen van Puma je ook kiest, hij is altijd voorzien van een

ruime standaard uitrusting. En je kunt hem nog meer verfijnen met

een keuze uit exclusieve extra's voor het interieur of exterieur, zoals:

■ 19 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in Matt Black machined

(accessoire)

■ Panoramaak met elektrisch bedienbare schuif-/kantelfunctie en

extra zonnescherm (optie)

■ Zwarte dakrails (optie)

■ Verwarmbaar stuurwiel (optie, onderdeel van het Winter Pack)
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Puma ST-Line X in Metropolis White (optie) met 19 inch 5-spaaks lichtmetalen

velgen in Matt Black machined (accessoire).



1.

2.
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ONTWORPEN VOOR

SCHOONHEID

GEMAAKT OM TE GEBRUIKEN
Soms is je dag hectisch. Je morst koffie, modder en vuil kleven aan je

natte schoenen. En bent al niet de meest fanatieke autowasser.

Daarom hebben we een nieuwe stoelbekleding ontworpen voor jouw

Puma. Een die bijvoorbeeld compleet afritsbaar is, en machine

wasbaar. Zodat je je auto makkelijk schoon kunt presenteren als jij

dat nodig vindt. (standaard op Titanium X)

Afritsbare stoelbekleding

Titanium X uitvoeringen hebben

afneembare stoelbekleding met

geintegreerde ritsen, waardoor ze

makkelijk uit de auto te halen zijn

om zet te wassen of om je interieur

verder te personaliseren met een

ander design (accessoire).

3.

4.

MATCH JOUW STIJL
Zin in verandering? Met Puma’s afritsbare bekleding verander je je

interieur wanneer jij daar zin in hebt. Kies uit:

1. Malabar zipper (standaard op Titanium X)

2. Bayon zipper (accessoire voor Titanium X)

3. Tartan zipper (accessoire voor Titanium X)

4.Camouflage zipper (accessoire voor Titanium X)



Belangrijk: * FordPass Connect is standaard vanaf Connected. Het modem aan boord wordt bij aflevering van de auto aangesloten. Je kunt ervoor kiezen het delen van bepaalde gegevens in of uit te schakelen. Toegang tot Live Traffic is na de registratie
van een nieuwe Ford voorzien van SYNC 3 met navigatie het eerste jaar gratis; hierna worden kosten voor de licentie in rekening gebracht. ** De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode die op het moment van activering begint en na
3 maanden stopt of wanneer er 3 GB aan data is gebruikt (wat het eerst voorkomt). Hierna is een Vodafone abonnement vereist. Raadpleeg de website van Vodafone voor meer informatie over beschikbare datapakketten. Om van de ingebouwde Wi-Fi
hotspot gebruik te kunnen maken, moet een auto over de juiste hardware beschikken en is een dataplan nodig. De dekking en service zijn niet overal beschikbaar en er kunnen voorwaarden met betrekking tot het dataplan gelden, zoals de betreffende
kosten voor het versturen van berichten en de overdracht van data. †Live Traffic is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met navigatie. ††Local Hazard information is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe
auto met specifieke informatie modules. ‡Ford eCall deelt voertuiginformatie en helpt inzittenden contact te maken met het noodnummer in de lokale taal, na een ongeval waarbij de airbags geactiveerd zijn of de brandstoftoevoer is afgesloten. eCall
werkt in meer dan 40 Europese landen.

FORD SYNC 3
Integreert naadloos met je smartphone voor moeiteloos communiceren en

navigeren*. Je kunt je SYNC-compatible apps bedienen met AppLink, en

Apple Car Play en Android Auto laten je het 8 inch (20,3 cm) kleuren

touchscreen gebruiken alsof het je smartphone is. Via het touchscreen of

met eenvoudige spraakcommando's kun je bellen, berichten schrijven en

tekstberichten afluisteren en je muziek en navigatie bedienen.

FORDPASS CONNECT
Het FordPass Connect modem in je auto geeft je meer mogelijkheden voor

een plezieriger rit**. Bijvoorbeeld met Live Traffic†  wat actuele

verkeersinformatie geeft in je SYNC 3 navigatiesysteem, en met Local Hazard

Information††  wat je waarschuwt voor situaties op je route, voordat je er

bent. In het geval van een ongeluk, plaatst eCall‡ automatisch een

noodoproep en geeft je locatie door. Optimaal verbonden ben je met

on-board Wifi*** met maximaal 10 apparaten tegelijk.

FORDPASS APP
Je haalt het maximale uit de verbinding met je auto met de FordPass app.

Van slimme op afstand bedienbare functies tot gedetailleerde

voertuiginformatie, het kan met de FordPass app via je smartphone. Stel

jezelf gerust door je auto op afstand te vergrendelen of ontgrendelen, waar je

ook bent. Of zet alvast je voorruitverwarming of stuurverwarming aan op

koude dagen (alleen i.c.m. met automaat). Health Alerts geven je belangrijke

informatie over je auto, zoals bandenspanning en brandstofniveau. Direct op

je telefoon.

Andere FordPass app functies zijn bijvoorbeeld Mijn Ritten, wat je ritten kan

opslaan en je feedback kan geven hoe je je rijstijl kunt optimaliseren. Je kunt

je ritten vergelijken op afstand, duur en meer. Je kunt je ritten markeren als

prive of zakelijk en de gegevens exporteren. De app kan je ook feedback

geven op hoe je efficienter kunt rijden, door bijvoorbeeld aan te geven waar

je minder hard kunt remmen, minder snel kunt accellereren of waar je te

scherp de bocht genomen hebt.
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CONNECTED EN 'IN CONTROL'



INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL MET
EVASIVE STEERING ASSIST
Met de geheel nieuwe Puma is rijden in druk verkeer makkelijk.

Adaptieve Cruise Control behoudt een comfortabele afstand tot het

voertuig voor je en kan er zelfs voor zorgen dat je auto geheel tot

stilstand komt. De Pre-Collision Assist, met Evasive Steering Assist,

waarschuwt je voor mogelijke gevaren (zoals voertuigen en

voetgangers), helpt je om een obstakel op je pad heen te rijden en

bedient daarbij de remmen om de impact van een aanrijding te

verminderen of gehele weg te nemen.

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 Vignale)
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ØGebruikt sensoren. 2)Driver-assistance functie. *Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection kan voetgangers
detecteren, maar niet onder alle omstandigheden en vervangt niet een veilige rijstijl. Zie de
gebruikershandleiding voor beperkingen. **Evasive Steering Assist neemt niet de besturing over.

Note Adaptive Cruise Control met Stop and Go (optie i.c.m. automaat): Indien de stop langer duurt dan 3
seconden, moet de "RES" toets of het gaspedaal ingedrukt worden om de rit te hervatten.

Note Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de aandacht en inschatting van de
bestuurder, noch de noodzaak om het voertuig te bedienen.

SELECTEERBARE RIJFUNCTIES
Pas de rijervaring van je Puma aan de omstandigheden aan door een

van de vijf beschikbare rijfuncties te selecteren. Geef voorrang aan de

verschillende configuraties voor prestaties, vermogen en

brandstofverbruik door te kiezen tussen de instellingen Normal,

Sport, Trail, Slippery en Eco.

Het systeem past verschillende instellingen aan, zoals de

gaskleprespons en het stuurgevoel, alsmede het gedrag van het

schakelen bij auto's met automatische transmissie. De weergave van

het instrumentenpaneel wordt eveneens aangepast om de gekozen

instelling aan te duiden en omvat een 'stille' modus, waarin alleen de

belangrijkste informatie wordt weergegeven. (Standaard)

PANORAMADAK
Geniet nog meer van prachtige uitzichten op de omgeving,

comfortabel gezeten in je Puma. Een elektrisch aangedreven

panoramadak brengt de buitenwereld echt je auto binnen. Het te

openen voorste deel biedt een overvloed aan frisse lucht als het open

is en heeft tevens een zonreflecterende coating om het interieur koel

te houden als het dak dicht is. En het interne zonnescherm zorgt voor

extra schaduw als je dat wenst.



Wide-view camera aan
achterzijde2)

Handig om achteruit in of uit een ruimte te rijden

waar je maar beperkt zicht hebt. De wide-view

camera aan de achterzijde wordt automatisch

ingeschakeld bij het selecteren van de

achteruitversnelling. Het SYNC 3-scherm geeft

dan een duidelijk beeld van de ruimte links en

rechts van de auto en van bijna 180 graden achter

de auto.

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

LED koplampenØ

De zeer efficiënte en duurzame LED koplampen

hebben een lange levensduur en produceren een

helder natuurlijk licht met een uitermate

nauwkeurig patroon. Ze registeren ook de

invallende duisternis. Automatisch grootlicht

detecteert tegemoetkomende voertuigen en dimt

automatisch de lichten voor je. Uitsluitend

leverbaar in combinatie met Lane-Keeping Aid

(onderdeel van het Lane-Keeping System).

ØGebruikt sensoren.

Pre-Collision AssistØ2)

Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie

monitort je afstand tot andere voertuigen en

voetgangers, zelfs in het donker. Wanneer een

mogelijke aanrijding wordt gedetecteerd, kan het

systeem visuele en akoestische waarschuwingen

geven, indien nodig de remmen voorladen om de

remgevoeligheid te verhogen voor maximale

responsiviteit bij het remmen.

ØMaakt gebruik van sensoren.
2)Driver assistance-functie.

*Pedestrian Detection werkt tot snelheden van 80 km/u. Het kan voetgangers
detecteren, maar niet onder alle omstandigheden en vervangt niet een veilige
rijstijl. Zie de gebruikershandleiding voor beperkingen.

Driver-assistance functies zijn ondersteunend en vervangen niet de

aandacht en inschatting van de bestuurder, noch de noodzaak om het

voertuig te bedienen
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Blind Spot Information SystemØ2)

Het Blind Spot Information System waarschuwt

je door middel van een discreet

waarschuwingslampje in de buitenspiegels aan

beide zijden, wanneer een ander voertuig – een

personenauto, bestelauto of vrachtwagen –

tijdens het rijden je blinde hoek binnenrijdt. Op

dezelfde manier waarschuwt Cross Traffic Alert je

als er een bewegend voertuig of ander risico

wordt gedetecteerd, terwijl je achteruitrijdt uit een

haakse parkeerplaats, en het kan automatisch de

remmen activeren wanneer je niet voldoende

reageert.

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.

Draadloze oplader

Praktisch! Je apparatuur opbergen en tegelijkertijd

opladen. Zo is het altijd gebruiksklaar.

Stoelen met
lendenmassagefunctie

De bestuurdersstoel en de voorste

passagiersstoel van de Puma kunnen worden

voorzien van een lendenmassagefunctie voor

extra comfort en ondersteuning. En met één druk

op de knop helpen de 3-voudig aan te passen

massage-instellingen om vermoeide spieren

nieuwe kracht te geven – ideaal voor lange reizen.

(standaard op ST-Line Vignale)

TECHNOLOGIEEN



2
KIES
Met een ruime keuze aan exterieur- en

interieurstyling,  is er altijd een Puma die bij je

past.

De luxe modellen van de Puma bieden een

superieur niveau van verfijning en comfort, met

premium materialen.

Titanium

Belangrijkste kenmerken

■ 17 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen in Absolute

Black

■ Bumpers in carrosseriekleur met zwarte details en

zwarte sierlijsten rond de wielkasten

■ Elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare

buitenspiegels - in carrosseriekleur - met

geintegreerde knipperlichten en trottoirverlichting.

■ Elektrisch bedienbare ramen rondom

■ Sync 3 met Apple Car Play, Android Auto en 8 inch

touchscreen met smarphone mirroring

■ FordPass Connect modem met E-Call

Met zijn verbluffende nieuwe technologie en

unieke styling-elementen biedt de Titanium X

heel veel meer dan alleen een esthetisch

wenselijke rijervaring.

Titanium X

Extra's t.o.v. Titanium

■ 18 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen in Pearl Grey

■ Privacy glass

■ Afritsbare en machine wasbare bekleding

■ Automatisch airconditioning (EATC)

■ B&O Premium Audio Systeem met 10 luidsprekers en

subwoofer

UITVOERINGEN

De kenmerkende en opvallende individualiteit van

de ST-Line zorgt voor een fascinerende en

oogstrelende nieuwe benadering van onze

state-of-the-art sport-serie.

ST-Line

Extra's t.o.v. Titanium

■ 17 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Black

Machined

■ Unieke ST-Line voorbumper in carrosseriekleur en

achterbumper in carrosseriekleur met diffuser

■ Chromen uitlaat sierstuk

■ 12.3 inch (31.2 cm) digitaal instrumentenpaneel

■ 3-spaaks lederen sportstuur met uniek rood stiksel

De ultieme uitdrukking van sportieve styling en

verbluffende nieuwe technologie. De ST-Line X

heeft alles in zich.

De overtreffende trap in zowel stijl als prestaties

komen samen in de uitzonderlijk mooie ST-Line

Vignale.

ST-Line X ST-Line Vignale

Extra's t.o.v. ST-Line

■ 18 inch 5x2-spaaks lichtmetalen velgen in Matt Black

■ Gedeeltelijk lederen bekleding

■ Automatische airconditioning (EATC)

■ B&O Premium Audio Systeem met 10 luidsprekers en

subwoofer

Extra's t.o.v. ST-Line X

■ 18 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen in Absolute

Black machined

■ Volledig lederen bekleding in Vignale design

■ Adaptieve Full LED verlichting

■ Sensico® wrapped dashboard met grijs stiksel

■ Elektrisch verwarmbare voorstoelen



Titanium

Belangrijkste exterieurkenmerken

■ 17 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen

■ Zwart afgewerkte exterieur details met chromen inzet

■ Parkeersensoren achter

■ Elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels

in carrosseriekleur met geïntegreerde richtingaanwijzers en

trottoirverlichting

■ Voorbumper in carrosseriekleur met onderste deel in zwart en

achterbumper van kunststof in twee kleuren

■ Achterspoiler in carrosseriekleur

Belangrijkste interieurkenmerken

■ SYNC 3 met Apple Car Play, Android Auto en 8 inch touchscreen

met smartphone mirroring

■ (Spraak-)bediening van o.a. audio, temperatuur, telefoon via het

stuurwiel

■ Radio met 7 luidsprekers, DAB+ en 2 USB-aansluitingen

■ FordPass Connect modem met E-Call

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

Keeping Aid)

■ Airconditioning

■ automatisch inschakelende dimlichten en automatisch grootlicht

Motoren

Benzine

1.0 EcoBoost 92 kW/125 pk PowerShift automaat

Mild Hybrid-technologie op benzine

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW/125 pk

KIES2
Titanium X

Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v. Titanium

■ 18 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen in Pearl Grey

■ Privacy glass

■ Shark fin antenne

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v. Titanium

■ Afritsbare en machine wasbare bekleding

■ Automatisch dimmende binnenspiegel 

■ Automatische airconditioning (EATC)

■ B&O Premium audiosysteem met 10 luidsprekers en subwoofer

■ Draadloos laden

■ Regensensor

Motoren

Benzine

1.0 EcoBoost 92 kW/125 pk PowerShift automaat

Mild Hybrid-technologie op benzine

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW/125 pk

UITVOERINGEN



ST-Line

Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v. Titanium

■ 17 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in Black Machined

■ Unieke ST-Line voorbumper in carrosseriekleur en achterbumper in

carrosseriekleur met diffuser

■ Wielkasten in carrosseriekleur

■ Chromen uitlaatsierstuk

■ Grote achterpoiler

■ Schijfremmen rondom

■ Sportieve wielophanging

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v. Titanium

■ 12.3 inch digitaal instrumenten paneel

■ Driespaaks lederen sportstuur met uniek rood stiksel

■ Ambient lighting - subtiele LED interieurverlichting

■ Donkere hemelbekleding 

■ FordPower startbutton

Motoren

Benzine

1.0 EcoBoost 92 kW/125 pk PowerShift automaat

Mild Hybrid-technologie op benzine

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW/125 pk

KIES2
ST-Line X

Belangrijkste exterieurkenmerken extra t.o.v. ST-Line

■ 18 inch 8-spaaks lichtmetalen velgen in Black matt - Machined

■ Onderste sierstrips op de flanken in carrosseriekleur

■ Automatische ruitenwissers met regensensor

■ Shark fin antenne

■ Privacy glass

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v. ST-Line

■ Gedeeltelijk lederen bekleding

■ Automatische airconditioning (EATC)

■ Automatisch dimmende binnenspiegel

■ B&O Premium audio systeem met 10 luidsprekers en subwoofer

■ Draadloos laden

■ Engine Sound Enhancer i.c.m. EcoBoost Hybrid 155 pk

Motoren

Benzine

1.0 EcoBoost 92 kW/125 pk PowerShift automaat

Mild Hybrid-technologie op benzine

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW/125 pk

1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW/155 pk

UITVOERINGEN



ST-Line Vignale

Belangrijksteexterieurkenmerken extra t.o.v.

ST-Line X

■ 18 inch 10-spaaks lichtmetalen velgen in Absolute

Black Machined

■ Parkeersensoren voor en achter

■ Adaptieve Full LED koplampen

■ Dubbele uitlaat met chromen sierstuk

■ Uitstapverlichting met Puma projectie op het trottoir

■ Unieke Vignale chromen exterieur details op voor- en

achterbumper, grille en portieren

Belangrijkste interieurkenmerken extra t.o.v.

ST-Line X

■ Lederen bekleding in Vignale design

■ Sensico® wrapped dashboard met Metal Grey stiksel

■ Verwarmbare voorstoelen en stuurwiel

■ FordKeyless Entry incl. FordPower startbutton en

Motion Sensor

Motoren

Benzine

1.0 EcoBoost 92kW/125 pk PowerShift automaat

Mild Hybrid-technologie op benzine

1.0 EcoBoost Hybrid114 kW/155 pk

KIES2 UITVOERINGEN
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PERSONALISEER
Kies je kleur, velgen, opties en accessoires en

maakt Puma onmiskenbaar jouw auto.

Desert Island Blue*

De Ford Puma dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een

grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen

carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe

materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat je nieuwe Puma zijn

fraaie uiterlijk nog vele jaren lang zal behouden.

KLEUR BEKENNEN
Blazer Blue Agate Black* Magnetic*

Frozen White Solar Silver* Metropolis White*

Race Red* Grey Matter* Lucid Red*†

KLEUREN

*Tegen meerprijs.
† Leverbaar tot oktober 2020.

De Ford Puma wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten) vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van algemene voorwaarden.

N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen uitsluitend ter illustratie van carrosseriekleuren en geven niet de actuele specificaties of productbeschikbaarheid in bepaalde landen
weer. Lakkleuren en bekledingen in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van beperkingen van het gebruikte drukprocedé.



Titanium (Standaard)

Inzet: Alhambra stof in Ebony

Overige delen: Casual stof in Combo/Ebony

Titanium X (afritsbaar) (Standaard)

Inzet: Malabar stof in Coffee

Overige delen: Casual stof in Combo/Ebony

ST-Line (Standaard)

Inzet: Court stof in Ebony

Overige delen: Belgrano stof in Ebony

Titanium/Titanum X (niet in Nederland)

Inzet: Alhambra stof in Ebony

Overige delen: Salerno leder en Salerno vinyl in Ebony*

Titanium X (afritsbaar) (accessoire)

Inzet: Bayon stof in Ebony

Overige delen: Casual stof in Ebony

Titanium X (afritsbaar) (accessoire)

Inzet: Tartan stof in Gaellic Hydra Blue

Overige delen: Casual stof in Ebony

PERSONALISEER3

*Delen die contact maken met het lichaam in leder.

BEKLEDING

ST-Line X (Standaard)

Inzet: Tire on Casual stof in Ebony

Overige delen: Salerno leder en Salerno vinyl in Ebony*

Titanium X (afritsbaar) (accessoire)

Inzet: Camouflage stof

Overige delen: Casual stof in Ebony

ST-Line Vignale (Standaard)

Inzet: Captain Windsor leder in Ebony

Overige delen: Windsor leder luxe vinyl in Ebony



17" 17" 18"
10-spaaks lichtmetalen velgen in Absolute Black

Machined

Standaard op Titanium

(voorzien van 215/55 R17 banden)

5-spaaks lichtmetalen velgen in Black Machined

Standaard op ST-Line

(voorzien van 205/45 R17 banden)

10-spaaks lichtmetalen in Pearl Grey

Standaard op Titanium X

(voorzien van 215/50 R18 banden)

PERSONALISEER3

Note Alle velgen zijn als accessoire te verkrijgen via je Ford Dealer.

Kijk op ford-accessories.com

18" 18" 19"
18 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in Black matt

Machined

Standaard op ST-Line X

(voorzien van 205/40 R18 banden)

18" 5*2-spaaks lichtmetalen velgen in Black Machined

Standaard op ST-Line Vignale

(voorzien van 215/50 R18 banden)

5-spaaks matzwart gelakte lichtmetalen velgen

Accessoire op ST-Line en ST-Line X

(voorzien van 225/40 R19 banden)

VELGEN



1.

4.

5.

2.

6.

3.

ACCESSOIRESPERSONALISEER3
1. Bumperbeschermer folie

2. Performance schakelknop

3. Beschermfolie portierstijlen

4. Kledinghanger

5. EHBO-set

6. Box-in-box systeem

7. Dakdragers*

8. Thule®+ Fietsdrager voor dak**

9. Spatlappen

+Garantie door de leverancier van Ford. Raadpleeg uw Ford
dealer voor meer informatie.

*maximaal laadgewicht van 50 kg (niet met panorama dak).

**maximum draagvermogen 20 kg.

Download de Puma accessoire gids

Bekijk meer Puma accessoires op 

ford-accessoires.nl

Producten van de Ford Lifestyle-

collectie zijn te vinden op 

fordlifestylecollection.com

7.

8.

9.

9.



1

2

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

4
SPECIFICATIES
Maak kennis met je nieuwe Ford Puma, van

binnen en van buiten, van zijn intelligente

motoren en zijn genereuze en handige

bagageoplossingen.

Puma EcoBoost
Hybrid

Keuze tussen 92 kW/125 pk of 114

kW/155 pk EcoBoost Hybrid

motoren

1.0 EcoBoost benzine motor

De Puma EcoBoost Hybrid is leverbaar met een 92 kW / 125 pk of 114 kW

/ 125pk EcoBoost benzine motor.

Band-aangedreven geintegreerde 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.

1

2

3

MOTOR

48-volt accu

De lithium-ion accu 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.

3



De geheel nieuwe Puma, met een keuze uit nieuwe innovatieve, geavanceerde benzinemotoren met

mild-Hybrid technologie, levert uitstekende prestaties en daarnaast indrukwekkende

brandstofverbruikscijfers en aanzienlijk lagere emissiewaarden.

FORD ECOBOOST HYBRID
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.

MOTORSPECIFICATIES4
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5-deurs

Emissienorm Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Maximum vermogen kW (pk) 92 (125) 114 (155) 92 (125)

Koppel Nm 170 190 200

CO
2
- emissies (g/km)øø 126-130 126-129 137-140

Transmissie
6 versnellingen,
handgeschakeld

6 versnellingen,
handgeschakeld

7 versnellingen,
automaat

Aandrijving 4x2 4x2 4x2

Brandstofverbruik in l/100 kmøø

Stadsweg nnb nnb nnb

Buitenweg nnb nnb nnb

Gecombineerd 5,5-5,7 5,5-5,7 6,0-6,2

Prestatiesø

Max. snelheid (km/uur) 191 200 200

0-100 km/uur (sec.) 9.8 9.0 nnb

Gewicht en laadvermogen

Rijklaar gewicht (kg)# 1180 1180 1226

Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht (kg) 1760 1760 1760

Max. aanhangergewicht 12% (kg) 1100 1100 900

Max. aanhangergewicht (kg) (ongeremd) 640 640 660

Max. daklast 75 75 75

Brandstof en prestaties

*In 4e versnelling. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator. 
øøDe opgegeven brandstof-/energieverbruiken, CO2-emissies en elektrische
actieradius zijn vastgesteld conform de technische eisen en specificaties van de
Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 2017/1151 in hun meest actuele vorm.
De typegoedkeuring voor personenwagens aan de hand van de Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) beschikt over informatie m.b.t.
brandstof-/energieverbruiken en CO2-emissies voor de New European Drive Cycle
(NEDC) en WLTP. De WLTP zal de NEDC eind 2020 geheel vervangen. De
toegepaste standaardtestprocedures maken vergelijking tussen voertuigtypes en
verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto
spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere niet-technische factoren
een rol bij het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2- emissies en de
elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is
voor de opwarming van de aarde. Een brochure over brandstofverbruik en CO2-
-emissies die gegevens bevat van alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij
iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.ford.nl. Voor
meer informatie zie www.hetnieuwerijden.nl
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75 kg,
gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van
productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten als
genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar
maximaal toelaatbaar totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek
van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van alle
modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger.
Maximaal toelaatbaar treingewicht is inclusief aanhangergewicht. De
dakbelasting is maximaal 50 kg voor alle modellen (de maximale dakbelasting is
0 kg indien een panoramadak is gespecificeerd).
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Totale lengte zonder trekhaak (mm) 4186 4186

Totale breedte zonder spiegels (mm) 1805 1805

Totale breedte met spiegels (mm) 1930 1930

Totale hoogte met/zonder dakrails (mm) (onbeladen) 1550/1536 1550/1536

Draaicirkel – tussen stoepranden (m) 10.40 10.40

Afmetingen interieur

Hoofdruimte stoelen eerste rij (mm) (zonder panoramadak) 1000 1000

Beenruimte stoelen eerste rij (mm) (maximaal met stoel in achterste halfhoge positie) 1127 1127

Schouderruimte eerste rij (mm) 1348 1348

Hoofdruimte stoelen tweede rij (mm) (zonder panoramadak) 965 965

Beenruimte stoelen tweede rij (mm) (maximaal met stoel in achterste halfhoge positie) 877 877

Schouderruimte tweede rij (mm) 1320 1320

Bagagecapaciteit (liters)

5-stoelenmodus (beladen tot hoedenplank) (met bandenreparatieset) 456 456

2-stoelenmodus (beladen tot dak) (met bandenreparatieset) 1216 1216

Laadruimte

Max. laadhoogte (cm) 865 865

max. breedte belading (cm) 1000 1000

Laadlengte (op vloer tot tweede rij stoelen (cm) 726 726

Brandstoftankvolume (liter)

Benzine 42 42

Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

Wil je alle specificaties zien?

Download dan de digitale ebrochure of bekijk de

interactieve brochure op ford.nl of scan de code.

AFMETINGENSPECIFICATIES4

Breedte (met spiegels): 1.930 mm

Lengte: 4.207 mm

Breedte (met ingeklapte spiegels):

1.805 mm
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*Carrosseriekleuren, gedeeltelijk leren bekleding en leren bekleding zijn opties tegen meerprijs.

standaard

leverbaar
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Titanium

Stoelbekleding en kleur: Alhambra in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Casual in Ebony

Kleur instrumentenpaneel: Ebony

Titanium X

Stoelbekleding en kleur: Malabar in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Casual in Ebony

Kleur instrumentenpaneel: Ebony

ST-Line

Stoelbekleding en kleur: Court in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Belgrano in Ebony

Kleur instrumentenpaneel: Ebony

ST-Line X

Stoelbekleding en kleur: Tire on Casual in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Salerno Leer in Ebony

Kleur instrumentenpaneel: Ebony

ST-Line Vignale

Stoelbekleding en kleur: Windsor Leer in Ebony
Stoelkussenbekleding en kleur: Windsor Leer in Ebony

Kleur instrumentenpaneel: Sensico in Ebony

Kleuren en bekleding

*De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
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Velgen

Lichtmetaal – 17x7 inch, 10-spaaks, Absolute Black Machined afwerking (voorzien van 215/R17 banden*)

Lichtmetaal – 17x7 inch, 10-spaaks, Absolute Black Machined afwerking (voorzien van 215/55 R17 banden*)

Lichtmetaal – 18x7 inch, 10-spaaks, Pearl Grey Machined afwerking (voorzien van 215/50 R18 banden*)

Lichtmetaal – 18x7 inch, 5-spaaks, Black Matt Machined afwerking (voorzien van 215/50 R18 banden*)

Lichtmetaal – 18x7 inch, 2x5-spaaks, Absolute Black Machined afwerking (voorzien van 215/50 R19 banden*)

Bandenreparatieset

Afsluitbare wielmoeren

Ontwerpeigenschappen

Active Grille Shutter (actief grillesluitsysteem)

Voorbumper – Basisafdekpaneel in carrosseriekleur met onderste gedeelte in zwart

Voorbumper – Uniek ST-Line sportdesign, in carrosseriekleur

Voorbumper – Uniek ST-Line X Vignale design, in carrosseriekleur

Achterbumper – Kunststof, tweekleurig

Achterbumper – In carrosseriekleur met diffuser

Achterbumper – in carrosseriekleur met hoogglans zwarte inserts en satin aluminum details

Verchrooomde sierlijst buitenzijde portierframe

Onderste beplating carrosseriezijde met chromen inzet

Onderste beplating carrosseriezijde – In carrosseriekleur

Achterspoiler – In carrosseriekleur met hoog aangebracht centraal remlicht

Achterspoiler – In carrosseriekleur, groot, met hoog aangebracht centraal remlicht

Achterklep – Handmatig

Vormgeving en uiterlijk



T
it

a
n

iu
m

T
it

a
n

iu
m

 X

S
T

-L
in

e

S
T

-L
in

e
 X

S
T

-L
in

e
V

ig
n

a
le

Elektrisch bedienbare handsfree achterklep (Ford KeyFree systeem (incl. Motion sensor) met FordPower startbutton)

Privacy glass

ST-Line badge

Badge achterklep mHEV (alleen leverbaar in combinatie met 1.0L EcoBoost Hybrid (155 pk) motor)

Dakrails – Zwart

Dorpellijsten – Voor, uniek ST-Line

Dorpellijsten – Voor, uniek Titanium

Dorpellijsten – Voor, uniek ST-Line Vignale

Sport-pedalenset – Roestvrijstalen kappen met rubberen inzetstukken (uitsluitend in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak)

Lak

Contrasterend dak in Agate Black (uitsluitend leverbaar in combinatie met de volgende carrosseriekleuren: Solar Silver, Magnetic Grey, Desert Island Blue, Metropolis White, Grey
Matter, Lucid Red)

Optiepakketten

Winter Pack – Quickclear verwarmbare voorruit, verwarmbare voorstoelen en verwarmbaar stuurwiel

Winter Pack – Quickclear verwarmbare voorruit en verwarmbaar stuurwiel

Vormgeving en uiterlijk
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Assistentie bestuurder

Active Park Assist – Hulp bij haaks in- en uitparkeren, inclusief parkeersensoren vóór en achter

Parkeersensoren – Achter

Parkeersensoren – Vóór (inclusief bij Active Park Assist)

Cruise Control (incl. instelbare snelheidsbegrenzer)

Adaptieve Cruise Control (inclusief Evasive Steering Assist)

Intelligente snelheidsbegrenzer

Wide-view camera aan achterzijde

Wrong Way Alert

Lane-Keeping System met Lane Departure Warning

Exterieurverlichting

Mistlampen vóór (inclusief bochtverlichting)

LED koplampen (met LED dimlicht, LED dagrijverlichting, halogeen grootlicht – met zwarte omlijsting (ST-Line) of chromen omlijsting (Titanium))

Koplampen – Full LED verlichting met dynamische hoogteverstelling

Koplampen – Automatisch aan/uit en grootlicht (inclusief automatische wissers met regensensor, uitstapverlichting (Follow-me-home)) (inclusief bij luxe analoog
instrumentenpaneel en volledig TFT/LCD instrumentenpaneel)

Achterlichten – LED technologie, gesplitst

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Rijervaring
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Wielophanging

Wielophanging – Standaard

Wielophanging – Sport

Instrumenten en bedieningselementen

Stuurwiel – driespaaks, met leer bekleed, sport, met uniek stiksel

Stuurwiel – 3-spaaks, met leer bekleed

Stuurwiel – Verwarmbaar, met leer bekleed (inclusief verwarmbare bestuurders- en passagiersstoel)

Optiepakketten

Driver Assist Pack 1 – Pre-Collision Assist, Adaptieve Cruise Control, Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert, Active Park Assist, parkeersensoren voor en achter en
wide-view camera aan achterzijde

Technology Pack 1 – Vaste volledige DSS LED koplampen en 12.3 inch digitaal display
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Motor

Automatisch start/stop-systeem

Technologie

Boord-/brandstofcomputer

Rijervaring

Prestaties en efficiency
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Interieurgemak

Elektrisch te openen panoramadak (niet leverbaar in combinatie met in contrasteren dak)

Middenconsole – Premium, twee verlichte bekerhouders voor, met armsteun en open te schuiven opbergruimte, USB-aansluiting en 12 V elektrische aansluiting

12 V elektrische aansluiting

Audio- en communicatiesystemen

Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting) met 8 inch TFT touchscreen, 7 luidsprekers (4 voor, 2 achter, 1 in het midden), geschikt voor mp3, op afstand bedienbare
geluidsregeling, Ford SYNC 3 met navigatie, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS, Bluetooth®, 4G Interface Passport voor

mobiele telefoon, privacy-modus en twee USB-aansluitingen voor externe muziekapparatuur

Radio met DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 8 inch TFT touchscreen, 10 luidsprekers (4 voor, 4 achter, 1 in het midden en 1 subwoofer), geschikt voor mp3, op afstand
bedienbare geluidsregeling, B&O Audiosysteem, Ford SYNC 3 met navigatie, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS,

Bluetooth®, 4G Interface Passport voor mobiele telefoon, privacy-modus en twee USB-aansluitingen voor externe muziekapparatuur

Klimaatregeling

Airconditioning – Handbediening

Automatische airconditioning – Electronic Automatic Temperature Control (EATC)

Interieurverlichting

Instapverlichting – Ambient LED instapverlichting in beenruimte, bekerhouder, portiervakken, kaartleeslampen voor en achter

*De Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum
contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstoftoevoer wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak
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Stoelen

Voorstoelen – Sport-style (inclusief kaartentassen)

Voorstoel – Handmatig in hoogte en lengterichting verstelbare bestuurdersstoel, 4-weg

Voorstoel – Handmatig in hoogte en lengterichting verstelbare passagiersstoel, 4-weg

Voorstoel – Handmatig verstelbare lendensteun bestuurder

Voorstoel – Massagestoel met lendensteun bestuurder, instelbaar via touchscreen

Voorstoel – Handmatig verstelbare lendensteun passagier

Voorstoel – Massagestoel met lendensteun passagier, instelbaar via touchscreen

Voorstoelen – Zitting en rugleuning verwarmbaar

Achterbank – 3 2-weg verstelbare hoofdsteunen (omhoog/omlaag)

Achterbank – 60/40 deelbaar, neerklapbaar

Stoelen – Verwijderbare 'Zipper' stoelbekleding

Stoelen – Volledig Windsor lederen bekleding, elektrisch verwarmbaar (voor)

Instrumenten en bedieningselementen

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, met geïntegreerde richtingaanwijzers en behuizing in carrosseriekleur

Buitenspiegels – Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers, behuizing in carrosseriekleur en trottoirverlichting
Puma

Achterklep met wisser/sproeiersysteem

Ruitenwissers – Vóór met variabele interval en antidruppel-wisfunctie

Ruitenwissers – Automatisch, met regensensor (met elektrische tweetonige claxon)

Handrem – Zwarte leren bekleding met stiksel

Comfort en gemak
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Versnellingspookknop – Met leren bekleding en premium hoes (rood stiksel voor ST-Line en ST-Line X) (uitsluitend bij 7-traps automatische transmissie bij ST-Line, ST-Line
X en ST-Line Vignale)

Versnellingspookknop – Aluminium knop ST-Line en aluminium knop en hoes ST-Line X (niet leverbaar in combinatie met 7-traps automatische transmissie)

Soft-feel versnellingspookhoes met Metal Grey stiksel

Soft-feel versnellingspookhoes met Generic Red stiksel

Dashboard Sensico wrapped

FordPower startbutton

Ford Keyless Entry met FordPower startbutton (incl. Motion sensor)

Ruiten – Elektrisch bedienbare voorportierramen met 'one-touch' openfunctie aan bestuurderszijde

Ruiten – elektrisch bedienbaar vóór en achter met one-touch open/sluit-functie aan bestuurderszijde, incl. Central Closing (centraal sluiten via afstandsbediening)

Technologie

4.2 inch luxe analoog TFT instrumentenpaneel

12.3 inch volledig TFT/LCD instrumentenpaneel

Quickclear verwarmbare voorruit (inclusief ruitensproeiers)

Draadloze oplader

Binnenspiegel – Standaard

Binnenspiegel – Automatisch dimmend met regensensor

Optiepakketten

Comfort Pack 1 – Airconditioning, automatische ruitenwissers en parkeersensoren achter

Winter Pack – Verwarmbare voorstoelen, verwarmbare voorruit, verwarmbaar met leer bekleed stuurwiel, met leer beklede handrem en met leer beklede versnellingspookknop

Winter pack – Verwarmbare voorruit, verwarmbaar stuurwiel

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak 
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Veiligheid

Buitenspiegels – Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert (met elektrisch inklapbare buitenspiegels met trottoirverlichting)

Akoestische voorruit van gelaagd glas

Riem voor verbanddoos

Restrain Device Pack 2 – Inclusief voorbag, zij-airbag en gordijnairbag voor bestuurder en passagier voorin◆1), Gordelwaarschuwing en gordelspanner (geen gordelspanner op
middelste stoel achterin), voorstoelen en buitenste stoelen achtering met lastbegrenzer, ISOFIX en tuiverankering aan de bovenkant

Beveiliging

Afneembare trekhaak

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

Remmen

Pre-Collision Assist met noodstopbekrachtiging, Active Braking met voetgangersdetectie en Forward Alert

Elektronische stabiliteitsregeling1) met Traction Control1) en noodstopbekrachtiging1)

Emergency Brake Warning2) – automatisch knipperende remlichten tijdens krachtig remmen

Instrumenten en bedieningselementen

Lane-Keeping Aid – (inclusief Lane-Keeping Alert)

Cruise Control (incl. instelbare Speed Limiter)

Technologie

Traction Control – Inclusief Hill Start Assist2), anti-blokkeerremsysteem (ABS), noodstopbekrachtiging (EBA)

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)1)

Veiligheid en beveiliging
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Tapijt en afwerking

Vloermatten – Vóór en achter, premium met dubbel stiksel

Functioneel exterieur

Afneembare trekhaak

Laadruimte

Ladingzekeringssysteem

1)Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder. ◆N.B.: Een kinderstoeltje mag nooit op de passagiersstoel voorin worden geplaatst indien de Ford auto is uitgerust met een actieve passagiersairbag
voorin. De veiligste plaats om kinderen te vervoeren is, correct aangegespt, in een kinderstoeltje op de achterbank.

standaard

optioneel, tegen meerprijs

onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Praktisch



Dealer zoeken en proefrit
aanvragen

Op de Ford website kun je op een locatie of

dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden

en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor

je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer

neemt dan contact op om een geschikte afspraak

te maken.

Vind jouw Ford dealer op www.ford.nl

Je eigen auto samenstellen

Stel je auto online samen, helemaal zoals jij hem

wil. Ga naar de Ford website, kies je model,

aandrijving, kleur en extra's. Je krijgt een

overzichtelijke specificatie en prijsopgave, die je

ook door kunt sturen naar je dealer.

Stel jouw auto samen op www.ford.nl

5
Aankopen

In je nieuwe Ford wegrijden is heel

eenvoudig, met een ruime keuze aan

financieringsmogelijkheden.

Ford Lease

Je kunt bij Ford Lease altijd rekenen op

persoonlijke service, zonder daar te veel voor te

betalen. Bovendien staat de auto met Ford

Operational Lease niet op de balans en blijven

jouw financiële middelen beschikbaar voor je

bedrijf. Zo kan je altijd blijven ondernemen!

Ford Private Lease

Met Ford Private Lease betaal je

een vast bedrag per maand voor

jouw Ford waarin zaken als

onderhoud, afschrijving,

wegenbelasting en verzekering al

inbegrepen zijn. Wel zo gemakkelijk. Je hoeft

alleen nog maar te tanken!

Bezoek voor meer informatie over alle

Leaseoplossingen www.ford.nl

FordPass app

Verbind jouw Ford met de FordPass-app, zodat je

toegang krijgt tot een groot aantal handige

functies:

■ Gebruik je telefoon om te controleren of je auto

vergrendeld is of om iemand toegang tot de

auto te verlenen terwijl je zelf ergens anders

bent

■ Start de motor op afstand om de voorruit te

ontdooien (alleen bij automatische

transmissie)

■ Controleer het brandstofpeil, de kilometerstand

en bandenspanning, allemaal via je

smartphone

■ Vind op de kaart de weg terug naar de

geparkeerde auto

■ Ontvang waarschuwingen met betrekking tot

de staat van de auto direct op je smartphone

Financiering

Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten

zorgeloos rijplezier te bieden. Daarom kunnen

zowel particuliere en zakelijke rijders bij Ford

Credit profiteren van uitgebreide

financieringsopties. Met de uitgebreide reeks aan

financieringsproducten wordt het in het bezit

komen van een nieuwe Ford heel eenvoudig.

Ford Options is onze meest gekozen particuliere

financieringsoplossing, waarbij het voor jou

mogelijk wordt om iedere 2 of 3 jaar een

gloednieuwe Ford te rijden voor een vast laag

maandbedrag.

Ben jij een zakelijke rijder? Dan is Financial Lease

wellicht de oplossing!

Bezoek voor meer informatie over onze

financieringsoplossingen www.ford.nl

Eigendom

*Ford Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door

Ford Lease. Bezoek www.ford.nl voor meer informatie en onze voorwaarden.
Ford Lease is onderdeel van Axus Nederland B.V. (FCE20004).

*Ford Credit, handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V.
(ingeschreven in het register aangehouden door de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) onder nummer 12015032) treedt op als aanbieder van financieringen
genoemd op deze pagina. Dit betreft geen advies, je dient zelf te bepalen of het
door jouw gewenste krediet aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke
situatie.



Ford Protect Verlengde Garantie

Breid je standaard garantie van twee jaar uit en

geniet van nog vele jaren zorgeloos rijden. Ford

Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,

zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers

■ Aantrekkelijke prijzen

■ Bescherming tegen onverwachte

reparatiekosten

■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde

■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie

Ford Service

Haal alles uit je auto: Ford Service helpt je om

hem z’n leven lang in topconditie te houden.

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je

auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een

reeks diensten die je leven makkelijker maken en

je zorgen wegnemen:

■ FordPass. Altijd verbonden met je Ford, waar je

ook bent

■ Altijd een duidelijke offerte vooraf

■ Ford Video Check: een video van de

werkzaamheden aan je auto

■ Ford Protect Verlengde Garantieverzekering

■ Ford Protect Service Plan - tot 5 jaar onderhoud

en garantie voor een eenmalig aantrekkelijk

bedrag

■ Gratis 24/7 Ford Assistance Gold

pechhulpservice in heel Europa na onderhoud

Ford Protect Service Plan

Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford

eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats

van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden

wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal

voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag. Het Ford

Protect Service Plan biedt je:

■ 3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig

aantrekkelijk bedrag

■ Een besparing op je onderhoudskosten

■ Geen onverwacht hoge rekeningen voor

onderhoud

■ 24/7 Ford Assistance Gold pechhulpservice in

heel Europa

■ Gebruik van originele Ford onderdelen, wat

gunstig is voor de restwaarde

■ Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs

voor de hoogste technische- en

kwaliteitsstandaarden

■ Onze experts geven je graag een advies op

maat

[*]Slijtagedelen en reparaties zijn niet inbegrepen
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Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. 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 verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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