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TITANIUM

TITANIUM X

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

22.380

1.500

20.880

24.390

1.500

22.890

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

22.840

1.500

21.340

24.850

1.500

23.350

1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW (155 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

23.910

1.500

22.410

25.920

1.500

24.420

bencin
1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem
blagi hibrid (mHEV)

ST-LINE*

ST-LINE X

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

23.490

1.500

21.990

25.500

1.500

24.000

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

23.940

1.500

22.440

25.950

1.500

24.450

1.0 EcoBoost Hybrid 114 kW (155 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

25.020

1.500

23.520

27.030

1.500

25.530

bencin
1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem
blagi hibrid (mHEV)

* na voljo od maja 2020

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih
kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolne.
S Ford Bonom lahko znižate ceno v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 500 €.
Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6d.
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TITANIUM

TITANIUM

Serijska oprema
ZUNANJE LASTNOSTI
10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17
Prednja maska s kromiranimi vstavki
Spodnji del odbijačev in obrobe kolesnih lokov v nevtralni sivi barvi
Pragovi v nevtralni sivi barvi, krom elementi na boku vozila
Črna obroba bočnih stekel
Spojler zadaj
Aktivna mrežica za zajem zraka
Prednji meglenki s statičnima lučkama za osvetlitev zavojev
LED projektorski žarometi z LED dnevnimi lučmi (LED zasenčeni žarometi,
halogenski dolgi žarometi)
LED luči zadaj
Akustično laminirano vetrobransko steklo
Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
NOTRANJE LASTNOSTI
Osvetljen predal za rokavice
Plosko poklopna naslonjala zadnjih sedežev, deljiva v razmerju 60/40
Usnjen 3-kraki volanski obroč
Usnjena ročica ročne zavore
Usnjen gumb prestavne ročice
Prednja in zadnja tepiha iz velurja z dvojnimi šivi
Sredinska konzola s prostorom za shranjevanje in naslonom za roko
Zaščita pragov pri prednjih vratih
Ambientalna LED osvetlitev notranjosti
PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB
Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 7 zvočnikov, DAB
SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje,
funkcija klic v sili, volanske kontrole, 2 USB vtičnici, opozorilo za vožnjo v napačno smer,
navigacija z vključeno kartografijo Evrope
Ford Pass Connect modem
Blazinica za brezžično polnjenje telefona
Električni pomična stekla spredaj in zadaj (z enojnim dotikom in z daljinskim zapiranjem/odpiranjem)
Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
Pomočnik za varčno vožnjo (EcoCoach)
Izbira voznega načina (Normal, Eco, Sport, Slippery, Trail)
Zanke za pritrditev tovora
Dvonivojsko dno v prtljažnem prostoru
Set za popravilo prazne pnevmatike
Daljinsko centralno zaklepanje z dvema preklopnima ključema
Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali
Športna prednja sedeža
V šest smeri nastavljiv voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naslonjalo)
V štiri smeri nastavljiv sovoznikov sedež (naprej/nazaj, naslonjalo)
Voznikov sedež z nastavljivo ledveno oporo in masažno funkcijo
Sovoznikov sedež z nastavljivo ledveno oporo in masažno funkcijo
Osvetljena ogledala v senčnikih spredaj

TITANIUM X
Dodatno k opremi Titanium

VARNOST IN ZAŠČITA
Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in kolesarjev (s kamero)
Zaviranje po trčenju
Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA)
Opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu
Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
Prepoznavanje prometnih znakov za hitrost
Opozorilnik za nepripete varnostne pasove na zadnjih sedežih
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Zračni zavesi
Elektronski nadzor stabilnosti 'ESC'
Vključuje: pomoč pri speljevanju v klanec (HLA), protiblokirni zavorni sistem ABS,
pomoč pri zaviranju v sili (EBA)
MyKey
Opozarjanje na nezbranost voznika

ZUNANJE LASTNOSTI
Platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 215/50 R18
Dodatno zatemnjena stekla
NOTRANJE LASTNOSTI
"Zipp on/off" snemljive pralne sedežne prevleke
PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Prednja brisalca s senzorjem za dež in samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: B&O Play Sound System z 10 zvočniki, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝),
DAB, SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno
upravljanje, funkcija klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici, opozorilo za vožnjo v
napačno smer, navigacija z vključeno kartografijo Evrope, Shark Fin antena
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ST-LINE

ST-LINE X

Dodatno k opremi Titanium

Dodatno k opremi ST-Line

ZUNANJE LASTNOSTI
10-kraka ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17
Športni odbijač spredaj in zadaj v barvi karoserije
Unikatna ST-Line mrežica za zajem zraka v črni barvi
St-Line pragovi v barvi karoserije, črni elementi na boku vozila
Spodnji del odbijačev in obrobe kolesnih lokov v barvi vozila
Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali v barvi karoserije z lučkama za osvetlitev tal
ST-Line oznaka na boku vozila
Kromirana izpušna cev
Športno vzmetenje

ZUNANJE LASTNOSTI
ST-Line X platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 215/50 R18
Dodatno zatemnjena stekla

NOTRANJE LASTNOSTI
Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝)
ST-Line stropna obloga
Usnjen ST-Line volanski obroč z rdečimi ST-Line šivi in ravnim spodnjim delom
Aluminijast vrh prestavne ročice
Stopalke iz lahke zlitine
Prednja in zadnja tepiha z rdečimi ST-Line šivi
Unikatne ST-Line zaščite prednjih pragov
PRIROČNOST IN UDOBJE
Voznikov sedež z nastavljivo ledveno oporo, brez masažne funkcije
Sovoznikov sedež z nastavljivo ledveno oporo, brez masažne funkcije
Zagon vozila brez ključa

PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Prednja brisalca s senzorjem za dež in samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: B&O Play Sound System z 10 zvočniki, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝),
DAB, SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno
upravljanje, funkcija klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici, opozorilo za vožnjo v
napačno smer, navigacija z vključeno kartografijo Evrope, Shark Fin antena
Delno usnjene sedežne prevleke

NOVA FORD PUMA
ST-Line X

ST-Line

OPREMA ZA DOPLAČILO

TITANIUM X

TITANIUM
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ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije (Frozen White, Race Red)

73R

260

260

260

260

Kovinska barva karoserije

73

580

580

580

580

73P

720

720

720

720

73K

870

870

870

870

CJDAS

410
410
260
260
1.030

410
410
260
S
1.030

410
260
260
1.030

410
260
S
1.030

870
680
del paketa

870
680
del paketa

680
680
930

680
680
930

Opomba: velja za Agate Black, Metropolis White, Solar Silver, Grey Matter, Desert Island Blue

Posebna kovinska barva karoserije
Opomba: velja za Magnetic

Unikatna kovinska barva karoserije
Opomba: velja za Lucid Red

Črna streha in ohišje vzvratnih ogledal (Agate Black)
Srebrna streha in ohišje vzvratnih ogledal (Solar Silver)
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
Panoramska streha z električnim odpiranjem

CJDAU
BLYAZ
B2GAM
A1GAN

Vključuje: mini nadglavno konzorlo brez držala za sončna očala, sovoznikov sedež nastavljiv po višini

Prostoročno električno pomična prtljažna vrata
Odstranljiva vlečna kljuka
LED žarometi z dinamičnim samodejnim izravnavanjem višine snopa žarometov

A7FAL
C1MAC
JBBA7

Vključuje: LED zasenčene in LED dolge žaromete, LED smernike, LED dnevne luči

Panoramska streha

Odstralnjiva vlečna kljuka

LED žarometi
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A 10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17

D2YBV

S

-

-

-

B 10-kraka ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17

D2YBT

-

-

S

-

D2ULN

D17AY

300
300
110

S
300
300
110

del paketa
300
300
110

S
del paketa
300
300
110

D5EAD

60

60

60

60

OPREMA ZA DOPLAČILO
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

C Platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 215/50 R18
D ST-Line X platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 215/50 R18
E 5-kraka mat črno lakirana platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝) in pnevmatikami 225/40 R19
Zimske pnevmatike
Pnevmatike za vse letne čase
Mini rezervno kolo
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z blagim hibridom
Zaščitne matice za platišča

A

B

D2UA8
D5PAT
D5PAS

C

D

E

6]

NOVA FORD PUMA

126ZH

520

520

-

S

J3CAB

40

40

40

40

Alarmna naprava

HNAAG

300

300

300

300

ICFAQ

S

-

S

-

ICFAM

470

S

470

S

ST-Line X

TITANIUM X

Delno usnjene sedežne prevleke
Paket za kadilce

OPREMA ZA DOPLAČILO

ST-Line

TITANIUM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2020.25 (20-1.0)
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NOTRANJE LASTNOSTI

AVDIO IN NAVIGACIJSKI SISTEMI
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB
Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 7 zvočnikov, DAB, SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple
Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici, opozorilo za vožnjo v napačno smer, navigacija z vključeno kartografijo
Evrope

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: B&O Play Sound System z 10 zvočniki, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), DAB, SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android
Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici, opozorilo za vožnjo v napačno smer, navigacija z vključeno
kartografijo Evrope, Shark Fin antena

Navigacijski sistem Ford SYNC 3

SYNC 3
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AGWAB

680

680

680

680

AGKAB

1.450

1.450

1.450

1.450

AGUAB

1.450

1.450

-

-

AGEAB

520

-

520

-

AGGAB

-

-

1.450

870

OPREMA ZA DOPLAČILO
PAKETI OPREME
Zimski paket
- ogrevana sedeža spredaj
- ogrevan volanski obroč
- ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla

Paket za pomoč vozniku
- sistem za preprečevanje trčenja (s kamero in radarjem)
- sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' s prepoznavanjem prečnega prometa
- inteligentni prilagodljiv tempomat s pomočjo krmiljenja pri izogibanju
- aktivna pomoč pri parkiranju, vključuje:
- prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
- kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Tehnološki paket
- LED žarometi z dinamičnim samodejnim izravnavanjem višine snopa žarometov
- digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝)

Paket udobje
- klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
- prednja brisalca s senzorjem za dež in samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Stilski paket
- platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19˝) in pnevmatikami 225/40 R19
- velik spojler zadaj

Vzvratna kamera

Prepoznavanje prečnega prometa

Digitalni zaslon potovalnega računalnika z
diagonalo 31 cm (12,3 0˝)

Aktivna pomoč pri parkiranju

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

150

150

150

150
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NOVA FORD PUMA
BARVNE MOŽNOSTI
Titanium

Titanium X

ST-Line

ST-Line X

barva

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

material

Tkanina

Delno usnje

Tkanina

Delno usnje

Tkanina

Delno usnje

Armaturna plošča

Barva strehe
BARVA STREHE

Notranjost
Sedeži

barva

Ebony

Ebony

Ebony /Coffee

Ebony

Ebony

Ebony

Agate Black

barva šivov

Metal Grey

Metal Grey

Metal Grey/Hazelnut

Metal Grey

Generic Red

Generic Red

Magnetic

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

Desert Island Blue

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

Magnetic

○

○

○

○

○

○

○

○

Nekovinska barva
Blazer Blue
Frozen White
Race Red

●
○
○

Metropolis White
Barva vozila

Grey Matter
Desert Island Blue

Kovinska barva
Agate Black
Zunanjost

Metropolis White
Solar Silver
Grey Matter

○
○
○
○
○

Solar White

Lucid Red

Agate Black

Solar Silver

○
○
○
○
○

○
○
-

Posebna kovinska barva

○
Unikatna kovinska barva

Lucid Red

○

○

○

● - serijska oprema
○ - oprema za doplačilo

Blazer Blue

Frozen White

Race Red

Agate Black

Metropolis White

Solar Silver

Grey Matter

Desert Island Blue

Magnetic

Lucid Red

NOVA FORD PUMA TEHNOLOGIJE
1.0 EcoBoost

Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝)

Masažna prednja sedeža

Za čisto delovanje ni treba sklepati kompromisov. 1,0-litrski bencinski motor Ford EcoBoost je šestkratni

Edinstveno žarišče Pumine notranjosti je novi digitalni sklop instrumentov. Ta dovršeni barvni LCD zaslon

Za dodatno udobje in oporo sta lahko voznikov in sovoznikov sedež v Ford Pumi Titanium in Titanium X

dobitnik priznanja Mednarodni motor leta. Naj vas to ne preseneti: za pogon Pume sta na voljo tudi hibridni

z diagonalo 31 cm uporablja tehnologijo neoviranega pretoka, ki zaslonu omogoča, da je usločen kot

serijsko opremljena z masažno funkcijo v ledvenem predelu. Po pritisku na tipko masaža s trismerno

različici s 125 ali 155 KM, ki zagotavljata brezkompromisno zmogljivost običajnega 1,5-litrskega motorja,

armaturna plošča in se tako še bolj brezhibno ujema z notranjostjo. Informacije so prikazane z visoko

prilagoditvijo sprosti utrujenemišice – idealno za dolga potovanja

a z manjšo porabo goriva in manjšimi izpusti CO2 – ne le okolje, zaradi manjših stroškov delovanja vam bo

ločljivostjo ter intuitivnimi, lahko berljivimi simboli, hkrati s spremembo voznega načina pa se spreminjajo

hvaležna tudi denarnica!

tudi barve in konfiguracija prikaza.

"Zipp on/off" snemljive pralne sedežne prevleke

Sami lahko izberete, katere informacije naj bodo prikazane, vključno z navigacijskimi opozorili, in

Sedežne prevleke sprednjih in zadnjih sedežev lahko pri Pumi Titanium X povsem odstranite in jih operete

programirate želene pripravljene prikaze za posamezne voznike.

v pralnem stroju. Da je postopek še preprostejši, so opremljene z zadrgo.

1.0 EcoBoost Hybrid - blagi hibrid
Pumina tehnologija EcoBoost Hybrid za večjo učinkovitost uporablja majhen elektromotor in 48-voltno
baterijo. Ta blagi hibridni pogonski sklop ne zadošča za pogon izključno na elektriko; elektromotor zagotavlja

B&O Play Sound system

Megabox

dodatno podporo bencinskemu motorju, ko jo ta potrebuje, in s pomočjo tehnologije regenerativnega

Ta vrhunski zvočni sistem s skupno močjo 575 vatov so specifično za uporabo v Pumi zasnovali in natančno

Del Puminega prtljažnika je inovativni novi spodnji predal v prtljažniku - Megabox. Ne le, da zagotavlja

zaviranja polni baterijo, da tako izboljša varčnost vozila in zmanjša izpuste. Prav tako Pume ni treba priklapljati

uglasili strokovnjaki za zvok podjetja B&O. Za predvajanje z bogatim in prodornim zvokom uporablja 10

dodatnih 80 litrov prostora za shranjevanje in je možno v njem spraviti do 115 cm visoke predmete, Megabox

na zunanji vir energije, saj se 48-voltni baterijski paket polni kar med vožnjo.

zvočnikov, vključno z basovskim ‘subwooferjem’, domiselno vgrajenim v zadnjo predelno steno, da ne ‘krade’

ima tudi vodotesno oblogo in čep za izpust tekočin, zato omogoča preprosto čiščenje z vodo in je idealen

prostora v prtljažniku.

prostor za shranjevanje mokrih škornjev in blatne športne opreme.

Pomočnik za varčno vožnjo (EcoCoach)
Pomočnik za varčno vožnjo prikazuje učinkovitost trenutne vožnje in vam tako pomaga znižati porabo.

Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik

Ogrevan volanski obroč

Posreduje informacije o prestavljanju, pospeševanju, zaviranju in hitrosti.

Ford SYNC 3 je najsodobnejši sistem, ki vam omogoča, da ostanete povezani ter s preprostimi izgovorjenimi

Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan

izgovorjenimi ukazi (deluje v določenih jezikih) upravljate svoj telefon, glasbo in navigacijski sistem.

volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

Opozorilo za vožnjo v napačno smer

Za priklic najbližjih restavracij zadošča ukaz “Lačen sem”. Barvni zaslon na dotik za intuitivno navigacijo

Opozorilo za napačno smer s pomočjo naprej usmerjene kamere in informacij navigacijskega sistema

podpira kretnje, kot sta ‘razteg’ za povečevanje prikaza in ‘poteg’. SYNC 3 se lahko poveže tudi z vmesnikoma

Ogrevano vetrobransko steklo

ugotavlja, ali ste na avtocesti zapeljali v napačno smer. V tem primeru vas sistem s prikazi in zvočnimi signali

Apple CarPlay in Android Auto, funkcija AppLink pa vam omogoča dostop do nekaterih najljubših aplikacij

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb

opozori na nevarnost, da lahko ustavite vozilo in poskrbite za ustrezne ukrepe.

na vašem pametnem telefonu.

in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam

Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in kolesarjev

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Pomoč pri preprečevanju trčenja z zaznavanjem pešcev s pomočjo kamere preverja cesto

Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

pred vozilom. Če zazna nevarnost trčenja z vozilom, pešcem ali kolesarjem, vas najprej opozori. Če ne

za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete vzvratno

ukrepate pravočasno, sistem zavira s polno močjo, da prepreči nezgodo ali zmanjša stopnjo trčenja v primeru,

digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj

prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem prikaže tudi navidezne črte,

da se mu ni možno izogniti. Sistem deluje pri hitrosti od 5-130 km/h. Sistem s kamero in radarjem deluje do

enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih

da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

maksimalno dovoljene hitrosti. Zaznavanje pešcev in kolesarjev deluje do cca. 80 km/h.

storitev.

Inteligentni prilagodljivi tempomat

Ford MyKey®

Prilagodljivi tempomat prilagaja hitrost vožnje glede na vozilo, ki vozi pred vami. Preprosto vnesite želeno

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne

hitrost in varnostno razdaljo: če pogoji v prometu ne dovoljujejo vožnje z nastavljeno hitrostjo, bo prilagodljivi

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo

bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili

tempomat samodejno poskrbel za vzdrževanje nastavljene razdalje do vozila pred vami. Dodatno k temu

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate

za vedno.

inteligentni omejevalnik hitrosti prepoznava prometne znake za hitrost in samodejno prilagodi najvišjo hitrost

omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite

omejitvam v prometu.

zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev.

pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Ford Easy-Fuel
Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu,

Panoramska streha z električnim odpiranjem
Puma je na voljo s panoramsko streho polne dolžine, ki povsem nadomesti streho iz jekla. Tako naravna

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS'

Blazinica za brezžično polnjenje telefona

svetloba preplavi kabino, da lahko uživate v svetli in zračni notranjosti. Sprednjo polovico strehe lahko s

s prepoznavanjem prečnega prometa

S pomočjo blazinice za brezžično polnjenje telefona lahko naprave, ki to omogočajo, polnite med vožnjo ne

pomočjo elektrike dvignete ali pomaknete nazaj, senčnik polne dolžine pa vam omogoča, da se pri odprtem

Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo vozila, ki bi

da bi za to potrebovali kabel. Blazinica se aktivira, ko nanjo položite kompatbilen telefon. V primeru, da

strešnem oknu prepustite svežemu zraku, obenem pa ste zaščiteni pred močnimi sončnimi žarki.

utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo vozilo, ki ga ne vidite,

na blazinico odložite denarnico ali kakšen drug predmet, ostane neaktivna. Tako prepreči poškodovanje

vas opozorijo z vklopom oranžne lučke, ki je dobro vidna na zunanjem ogledalu na isti strani. Sistem za

kreditnih kartic.

prepoznavanje prečnega prometa pri vzvratni vožnji iz pravokotnega ali poševnega parkirnega mesta preveri
promet v obeh smereh ter vas s prikazom in zvočnim opozorilom opozori na zaznana vozila.

Izbira voznega načina (Normal, Eco, Sport, Slippery, Trail)
Vozni izkušnji lahko vtisnete svoj pečat z izbiro voznih načinov, ki glede na vaš slog vožnje spremenijo Pumino

Pomoč krmiljenja pri izogibanju

odzivnost stopalke za pospeševanje, krmiljenje in celo prestavljanje. Na voljo je pet različnih načinov: Normal,

Pomoč krmiljenja v sili vam pomaga, da obvozite ustavljena ali počasnejša vozila in se tako izognete trčenju.

ECO, Sport, Slippery (spolzko) in Trail (kolovoz). Obenem se spremeni prikaz ključnih informacij prek

Sistem s pomočjo radarja in kamere zaznava počasnejša in mirujoča vozila pred vami ter zagotovi pomoč

digitalnega zaslona potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm, ki za posamezne izbrane vozne načine

krmiljenja pri izogibanju vozilu, če sicer grozi trčenje. Tehnologija poseže, če ni dovolj prostora za preprečitev

uporablja različne barvne tematike.

trčenja z zaviranjem in sami ukrepate z izogibanjem.

Aktivna pomoč pri parkiranju
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

S pomočjo tipal aktivna pomoč pri parkiranju zmore veliko več kot le usmerjanje pri bočnem ali vzvratnem

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da

parkiranju. Pomočnik za zapuščanje parkirnega mesta vam pomaga pri vključevanju v promet po bočnem

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite

parkiranju. Ko s smernikom izberete levo ali desno stran, sistem poskrbi za obračanje volana, vi pa prevzamete

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na

upravljanje stopalk za plin in zavoro. Sistem za pravokotno parkiranje lahko odkrije primerno mesto in vozilo

spolzkih podlagah.

vzvratno usmeri vanj. Sistem za opozarjanje na prečni promet pri vzvratnem speljevanju iz parkirnega mesta
preverja, če se z leve ali desne približuje kakšno vozilo.

