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Attēlotais automobilis ir aprīkots ar papildu piederumiem, kas pieejami par papildu 
maksu.

Attēlā Puma ST-Line X pēc izvēles pieejamajā Desert Island Blue virsbūves 
krāsā un ar 19 collu 5 spieķu vieglmetāla diskiem ar Matt Black mehānisko 
apdari.

VIEGLAIS CEĻŠ  
LĪDZ JAUNAM  
FORD PUMA
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ELEKTRIZĒTA 
VEIKTSPĒJA
PUMA ECOBOOST HYBRID
Puma EcoBoost Hybrid nodrošina aizraujošu, vieglu 
hibrīdtehnoloģiju, kas samazina CO2 emisijas, optimizē degvielas 
efektivitāti un nodrošina iesaistošāku braukšanu*. Spēcīgais 
dzinējs bez grūtībām integrē elektrisko griezes momentu, 
izvēloties trīscilindru benzīna dzinējus, kas jums piedāvā līdz 155 
ZS (116 kW). Savukārt reģeneratīvā bremzēšana atgūst enerģiju, 
kad jūs palēnināt ātrumu, un izmanto to, lai, jums uzņemot 
ātrumu, nodrošinātu dzīvīgāku veiktspēju.

7 ātrumu automātiskā divsajūgu transmisija var padarīt pilsētas 
braukšanu satiksmē, kas bieži apstājas, mazāk prasīgu. Turklāt 
ātra un vienlaidu pārnesumu maiņa papildina hibrīda piedziņas 
mehānisma elektrisko veiktspēju, lai vēl vairāk uzlabotu jūsu 
prieku.

*Papildu informāciju par degvielas taupīšanu un emisijām skatiet specifikāciju sadaļā.

IZPĒTIET

Puma ST-Line Vignale ir attēlota ar izvēles Magnetic metāla korpusa krāsu un 18 collu 10 spieķu 
Absolute Black mehāniski apstrādātiem vieglmetāla diskiem (standarta un aksesuāriem).
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*MegaBox kravas tilpums ir atkarīgs no transportlīdzekļa specifikācijas: 456L (benzīna/
mHEV modeļi); 448L (dīzeļa modeļi); 422L (ar rezerves riteni). *Kravas un slodzes 
kapacitāti ierobežo svars un svara sadale.

Puma ST-Line X redzams pēc izvēles pieejamajā Desert Island Blue 
metāliskajā virsbūves krāsā un ar 19 collu 5 spieķu Matt Black vieglmetāla 
(izvēles un aksesuāriem) diskiem.

ATJAUTĪGS TELPAS 
RISINĀJUMS
PĀRSTEIDZŠI ĒRTI
Dzīvojot pilsētā, ir nepieciešama atjautīga pieeja tam, kā aizpildāt 
telpu. Puma iemieso šo domāšanas veidu. Tas ir ne tikai patīkams 
acīm, bet ar dizaina detaļām nodrošina arī īstu funkcionalitāti.

Vispirms jāpiemin, ka piekļūt kravas nodalījumam ir viegli pat ar 
pilnām rokām. Turot atslēgas kabatā vai somā, vienkārša 
spērienam līdzīga kustība zem aizmugurējā bufera aktivizēs 
Puma brīvroku sistēmas bagāžas nodalījuma durvis. Lai gan 
adaptīvais aizmugurējais bagāžas plaukts nav piestiprināts pie 
otrās sēdekļu rindas un paceļas kopā ar bagāžas nodalījuma 
durvīm, tādēļ to ir iespējams atvērt, ļaujot uzglabāt lielākus 
priekšmetus.

Taču visatjautīgākais risinājums ir pats Puma kravas nodalījums, 
kas ietver jaunu inovatīvo Megabox nodalījumu*. MegaBox ne 
tikai nodrošina papildu glabāšanas telpu, bet arī ir pārklāts ar 
ūdensnecaurlaidīgu apšuvumu un aprīkots ar notekatveri. Ja esat 
aktīvs cilvēks, tā ir ideāla vieta, kur glabāt slapju vai dubļainu 
aprīkojumu pēc skrējiena parkā, un tas nodrošina tik daudz vietas, 
ka varat tajā stāvus novietot golfa nūju somas.

IZPĒTIET
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CEĻU UZ PRIEKŠU
JŪS NOSAKĀT VISU
Ar gudrajām funkcijām un novatoriskām tehnoloģijām Ford Puma 
nodrošina jums kontroli. No 12,3 collu (31,2 cm) pilnībā digitālo 
instrumentu klastera līdz uzlabotajam 8 collu (20,3 cm) 
skārienekrāna displejam — katrs elements ir veidots tā, lai 
padarītu jūsu braucienu pēc iespējas patīkamāku. 

Varat arī izmantot papildu pakalpojumus un funkcijas, kas 
pieejamas, izmantojot SYNC 3 infoizklaides sistēmu un FordPass 
Connect, kas ļauj saistīt transportlīdzekli ar lietotni FordPass*.

*Nevadiet transportlīdzekli, ja nevarat visu uzmanību veltīt braukšanai. Ja iespējams, 
izmantojiet ar balsi darbināmas sistēmas; braukšanas laikā neizmantojiet 
plaukstierīces. Dažas funkcijas var tikt bloķētas, kamēr ir ieslēgts kāds no 
transportlīdzekļa pārnesumiem. Ne visas funkcijas ir saderīgas ar visiem tālruņiem.

Puma ST-Line X ar standarta daļējo Sensico ® augstākās kvalitātes apdari 
(auduma sēdekļu spilvenu centra un aizmugures apakšējā paneļa ieliktņi, 
daļēji augstas kvalitātes Sensico ® sēdekļu spilvenu priekšpuses un 
aizmugures centrālā paneļa ieliktņi un stiprinājumi, kā arī sēdekļa atzveltnes 
stiprinājumi ar vinila sēdekļu atzveltnēm).

IZPĒTIET



Puma ST-Line Vignale ir attēlota ar izvēles Magnetic metāla korpusa krāsu un 18 collu 10 spieķu 
Absolute Black mehāniski apstrādātiem vieglmetāla diskiem (standarta un aksesuāriem).
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PATIESA BRAUKŠANAS 
BAUDA
PUMA ST-LINE X  VIGNALE
Iegūstiet vairāk no katra brauciena ar dinamisko Puma ST-Line 
Vignale. No tās dramatiskajiem 18 collu 10 spieķu Absolute Black 
vieglmetāla diskiem līdz pilniem LED priekšējiem lukturiem un 
sporta stila buferiem, tas klusi prasa uzmanību jebkurā 
uzstādījumā. Pie stūres tas atalgo pat visveiklāko braucēju ar 
savu izveicīgo apiešanos, iespaidīgu braukšanas komfortu un 
enerģisko sniegumu.

Puma ST-Line Vignale redzams pēc izvēles pieejamajā Magnetic metāliskajā 
virsbūves krāsā.

IZPĒTIET
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STILS UN ATJAUTĪBA
PAREDZĒTI JŪSU ĒRTĪBĀM
Stilīgi ērtais Ford Puma ST-Line X Vignale salons nodrošina 
sirsnīgu sagaidīšanu. Sēdekļi ir veidoti sporta stilā no augstas 
kvalitātes sintētiskā materiāla. Atrodoties šajā izsmalcinātajā 
vidē, varat baudīt 10 skaļruņu B&O skaņas sistēmas līdzsvaroto 
izvadi.

 ■ Panorāmas jumta lūka ļauj gaismai ieplūst, lai vairotu 
plašuma sajūtu. Atvērtā stāvoklī tas nodrošina svaigu gaisu, 
bīdāmajam stiklam ir saules atstarojošs pārklājums, kas 
palīdz saglabāt iekšējo vēsumu, kad tas ir aizvērts, bet 
iekšējais saules aizsargs nepieciešamības gadījumā nodrošina 
paēnu. (Papildaprīkojums)

 ■ Divsajūgu 7-ātrumu automātiskā transmisija piedod jaunu 
izsmalcinātības līmeni ar vienmērīgām pārnesumu izmaiņām 
un reaģējošu sniegumu. (Papildaprīkojums. Ietver uz stūres 
rata montētus papildpiederumus uz ST-Line un ST-Line 
Vignale)

Puma ST-Line Vignale ar standarta “Captain premium” izjūtas Sensico® ar “Windsor  premium” 
izjūtas Sensico® Ebony. Centrālie ieliktņi un ārējais stiprinājums ar “Windsor premium” izjūtas 
Sensico® spilvena sānu balstiem un pagalvjiem. 

IZPĒTIET
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Puma ST-Line X redzams pēc izvēles pieejamajā Solar Silver metāliskajā 
virsbūves krāsā un ar 19 collu 5 spieķu Matt Black vieglmetāla (izvēles un 
aksesuāriem) diskiem.

SAVĀDĀKS SKATS UZ 
DZĪVI
ESIET PATSTĀVĪGS
Neatkarīgi no tā, kuru Puma izvēlēsieties, tas jau ir papildināts ar 
plašu standarta specifikāciju sarakstu. Tagad varat pievienot vēl 
izsmalcinātāku stilu, izvēloties ekskluzīvas iekšējās un ārējās 
funkcijas, piemēram:

 ■ 19 collu 5 spieķu Matt Black apstrādāti vieglmetāla diski 
(papildiespēja un aksesuāri ST-Line X un ST-Line X Vignale)

 ■ Panorāmas jumta lūka ar mehāniski darbināmu nolaižamu/
bīdāmu atveri un ievelkamu saulessargu (pēc izvēles)

 ■ Melni jumta reliņi (papildiespēja, nav pieejama ar panorāmas 
jumta lūku)

 ■ Apsildāma stūre (papildiespēja, standarts ST-Line X Gold 
Edition un ST-Line X Vignale)

IZPĒTIET
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PAREDZĒTS DZĪVEI
RADĪTS DZĪVOŠANAI
Puma sēdekļu konstrukcijās ietilpst pilnībā noņemami sēdekļu pārsegi priekšpusē un aizmugurē. Tos var 
mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā, tiem ir iebūvēts rāvējslēdzējs, kas atvieglo to noņemšanu, tie ir ideāli 
piemērotas trakulīgam dzīvesveidam un brīžiem, kad izlīst kafija. (Papildaprīkojums modelim Titanium)

PIESKAŅOJIET SAVAM STILAM
Ja vēlaties pārmaiņas, Puma sēdekļi ar rāvējslēdzēju ļauj viegli pārveidot un personalizēt automašīnas 
interjeru. Piedāvā modeļus ar audumiem un dizainiem, tostarp modernu kamuflāžas rakstu, turklāt 
ģimenei draudzīgie sēdekļu pārsegi ir viegli mazgājami, kas atvieglo tīrīšanu pēc izlijušas sulas vai 
mājdzīvniekiem.

Izvēlieties no dažādiem pārsega ar rāvējslēdzēju dizainiem:

1  Bayon sēdekļa apdare ar rāvējslēdzēju (Titanium papildiespēja)
2  Frameout sēdekļa apdare ar rāvējslēdzēju (Titanium aksesuārs
3  Tartan sēdekļa apdare ar rāvējslēdzēju (Titanium aksesuārs)
4  Camouflage sēdekļa apdare ar rāvējslēdzēju (Titanium aksesuārs)

IZPĒTIET
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SAGLABĀJIET SAKARUS UN 
PILNĪGU KONTROLI
FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 nemanāmi mijiedarbojas ar jūsu viedtālruni, lai komunikācija un navigācija notiktu bez 
jebkādas piepūles*. Izmantojot AppLink, jūs varat kontrolēt ar SYNC funkciju saderīgās lietotnes, 
savukārt Apple CarPlay un Android Auto ļauj jums lietot 8 collu (20,3 cm) skārienekrānu tā, it kā tas būtu 
jūsu viedtālrunis. Izmantojot skārienekrānu vai vienkāršas balss komandas, jūs varat veikt zvanus, rakstīt 
un noklausīties teksta ziņojumus un kontrolēt mūziku un satelīta navigāciju.

FORDPASS CONNECT
Ar FordPass Connect sistēmu aprīkotie visi mūsu Puma modeļi nodrošina virkni funkciju, kas braukšanu 
atvieglo un padara patīkamāku**. Tās ietver Aktuālās satiksmes informācijas (Live Traffic)† funkciju, kas 
jaunāko satiksmes informāciju nosūta tieši uz jūsu SYNC 3 navigācijas sistēmu, un Vietēja apdraudējuma 
informācijas (Local Hazard) sistēmu††, kas laikus brīdina par gaidāmajiem šķēršļiem. Avārijas gadījumā 
ar e-zvana (eCall) funkciju‡ var piezvanīt neatliekamās palīdzības dienestiem un kopīgot jūsu atrašanās 
vietu.

Lūdzu, ievērojiet: Pilnīga SYNC 3 viedtālruņa integrācija pieejama tikai ar iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vai jaunāku versiju. 100 % 
savienots. Izmaksas radītu tikai AppLink. Lai pārbaudītu Apple CarPlay un Android Auto pieejamību jūsu tirgū, lūdzu, skatiet jaunāko 
informāciju oficiālajās Apple CarPlay un Android Auto tīmekļvietnēs. Karšu atjauninājumi ir bez maksas ierobežotu laiku pēc 
transportlīdzekļa reģistrācijas.
*Nevadiet transportlīdzekli, ja nevarat visu uzmanību veltīt braukšanai. Ja iespējams, izmantojiet ar balsi darbināmas sistēmas; braukšanas 
laikā neizmantojiet plaukstierīces. Dažas funkcijas var tikt bloķētas, kamēr ir ieslēgts kāds no transportlīdzekļa pārnesumiem. Ne visas 
funkcijas ir saderīgas ar visiem tālruņiem.
**Uzstādītais modems tiks pievienots transportlīdzekļa piegādes laikā. Jūs varat izvēlēties/atteikties no konkrētu datu apmaiņas. Ja tās ir 
pieejamas, FordPass Connect attālinātās funkcijas 10 gadus ir bez maksas, pēc tam ir iespējama abonēšanas maksa.
†Live Traffic funkcija ir pieejama bez maksas tikai noteiktu laiku pēc jauna ar SYNC 3 navigāciju aprīkota Ford transportlīdzekļa iegādes un 
reģistrācijas. Pēc tam nepieciešams iegādāties abonementu.
††Vietējo apdraudējumu informācijas sistēma ir bez maksas tikai noteiktu laiku pēc jauna Ford transportlīdzekļa iegādes kopā ar noteiktiem 
vadītāja informācijas moduļiem; pēc tam nepieciešams iegādāties licences abonementu.
‡Ford eCall kopīgo transportlīdzekļa atrašanās vietu un palīdz transportlīdzeklī esošajām personām viņu pārvaldītajā valodā veikt tiešu 
zvanu uz vietējo sakaru centru, ja notikusi transportlīdzekļa avārija, kuras laikā aktivizēti gaisa spilveni vai izslēgts degvielas sūknis. Šī 
funkcija darbojas vairāk nekā 40 Eiropas valstīs un reģionos.

IZPĒTIET
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FORDPASS LIETOTNE
Izmantojot FordPass lietotniØ un viedās tālvadības funkcijas, jums viedtālrunī ir pieejamas vēl plašākas 
funkcijas. Sirdsmieram varat aizslēgt vai atslēgt transportlīdzekli no jebkuras vietas, kur atrodaties. Un 
aukstos ziemas rītos jūs pat varat iedarbināt†††† savu transportlīdzekli, lai atkausētu vējstiklu, aktivizētu 
apsildāmos sēdekļus un apsildāmo stūres ratu (ja tas ir uzstādīts). (Pieejams tikai ES tirgos.)

Savienojiet savu Puma ar FordPass lietotni.

Lūdzu, ievērojiet: Pilnīga SYNC 3 viedtālruņa integrācija pieejama tikai ar iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vai jaunāku versiju. 100 % 
savienots. Izmaksas radītu tikai AppLink. Lai pārbaudītu Apple CarPlay un Android Auto pieejamību jūsu tirgū, lūdzu, skatiet jaunāko 
informāciju oficiālajās Apple CarPlay un Android Auto tīmekļvietnēs. Karšu atjauninājumi ir bez maksas ierobežotu laiku pēc 
transportlīdzekļa reģistrācijas.
†††Tālvadāmā palaišana ir pieejama tikai automātiskajiem  transportlīdzekļiem.
ØAr izvēlētajām viedtālruņu platformām saderīgā FordPass lietotne ir pieejama lejupielādei. Var tikt piešķirtas ziņu un datu izmantošanas 
izmaksas.

IZPĒTIET
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INTELIĢENTĀ ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE UN PALĪDZĪBA PIRMS 
SADURSMES AR IZVAIRĪŠANĀS MANEVRU PALĪGLĪDZEKLI
Puma palīdz atvieglot braukšanu smagajā satiksmē. Adaptīvā kruīza kontroleØ2) uztur drošu attālumu 
starp jums un priekšā esošo transportlīdzekli un pat var apturēt automašīnu. Pre-Collision AssistØ2)* 
(Palīdzība pirms sadursmes) un Evasive Steering Assist sistēmasØ2)** (Izvairīšanās manevru 
palīglīdzeklis) var brīdināt par iespējamiem apdraudējumiem (piemēram, transportlīdzekļiem un 
gājējiem) un ir paredzēts, lai noteiktu izvairīgu pagrieziena manevru un palīdzētu stūrēt ap šķērsli 
automašīnas ceļā, vienlaikus pielietojot bremzes, lai samazinātu vai novērstu triecienu. 
(Papildaprīkojums)

ATLASĀMI BRAUKŠANAS REŽĪMI
Pielāgojiet braucienu ar Puma atbilstoši apstākļiem, izmantojot pieejamo braukšanas režīmu izvēli. 
Nosakiet dažādu veiktspējas, jaudas un ekonomijas konfigurāciju prioritāti, izvēloties starp Normal, 
Sport, Trail, Slippery un Eco iestatījumiem.  

Sistēma pielāgo dažādus iestatījumus, tostarp droseles reakciju un stūrēšanas sajūtu, kā arī pārnesumu 
maiņas darbību automašīnās ar automātisko pārnesumkārbu. Instrumentu panelis arī mainās, lai 
atspoguļotu izvēlēto iestatījumu, un ietver arī “kluso” režīmu, kas attēlo tikai svarīgāko informāciju. 
(Standartaprīkojums. Parādītajam transportlīdzeklim ir izvēles automātiskā transmisija)

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija. *Pirms avārijas palīdzība ar gājēju uztveršanu var uztvert gājējus, bet ne visos 
apstākļos un neaizvieto drošu braukšanu. Skatīt īpašnieka rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par sistēmas ierobežojumiem. **Palīdzība 
izvairīties stūrējot nekontrolē stūrēšanu.
Piezīme Adaptīvā kruīza kontrole ar funkciju Apstāties & Doties (iespēja pieejama modeļiem ar automātisko pārnesumkārbu): Ja 
apstāšanās ilgums pārsniedz trīs sekundes, autovadītājam jānospiež "RES" pogu vai akseleratora pedālis, lai atsāktu sistēmas darbību.
Piezīme Vadītāja palīgsistēmas funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, spriestspēju un nepieciešamību kontrolēt 
transportlīdzekli.

IZPĒTIET
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„AKLĀS ZONAS” INFORMĀCIJAS SISTĒMAØ2) 
Aklās zonas informācijas sistēma, izmantojot neuzkrītošus brīdinājuma indikatorus, kas iebūvēti abos 
durvju spoguļos, brīdina, kad braukšanas laikā kāds cits transportlīdzeklis (automašīna, furgons vai 
kravas automašīna) iebrauc jūsu aklajā zonā. Līdzīgi arī brīdinājums par jūsu braukšanas trajektoriju 
šķērsojošu satiksmi (demonstrēts) brīdina tad, ja konstatēts kāds kustībā esošs transportlīdzeklis vai 
cits apdraudējums, atpakaļgaitā izbraucot no perpendikulāras stāvvietas, un var automātiski aktivizēt 
bremzes, ja nerīkojaties. (Papildaprīkojums)

ATPAKAĻSKATA KAMERAS2)

Puma piedāvā iespēju izvēlēties papildu atpakaļskata kameras, kas var izrādīties nenovērtējamas, 
braucot atpakaļgaitā vietās, kā arī tad, kad redzamība ir ierobežota. 

Abas kameras tiek aktivizētas, ja ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, bet aizmugurējās stāvvietas 
kamera (parādīta pa kreisi augšā) jūsu SYNC 3 ekrānā skaidri parāda skatu pa kreisi un pa labi aiz 
automašīnas. Ja meklējat lielāku redzamības lauku, aizmugurējā platskata kamera (parādīta pa labi 
augšā) nodrošina augstas izšķirtspējas skatu pa kreisi un pa labi, parādot gandrīz 180 grādu skatu**. 
(Papildaprīkojums) 

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
Piezīme Vadītāja palīgsistēmu funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli.
**Kameras darbojas tikai tad, ja transportlīdzeklis kustas ar ātrumu zem 10 km/h.

IZPĒTIET
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PRE-COLLISION ASSISTØ2)

Pre-Collision Assist (palīdzība pirms sadursmes) sistēma ar gājēju 
noteikšanu* pat tumsā uzrauga jūsu attālumu no citiem 
transportlīdzekļiem un gājējiem. Ja tiek konstatēta iespējama 
sadursme, tā var jūs brīdināt ar redzamiem un dzirdamiem 
brīdinājumiem un vajadzības gadījumā veikt bremzēšanas sistēmas 
priekšuzlādi, lai palielinātu bremžu jutīgumu, tādējādi nodrošinot 
pilnu reaģēšanas spēju bremzēšanas laikā. (Standartaprīkojums)

LED PRIEKŠĒJIE LUKTURIØ

Augstas efektivitātes un ilgi kalpojošie LED priekšējie lukturi rada 
spilgtu dabisko gaismu ar ārkārtīgi precīzu formu. Turklāt tie spēj 
uztvert tumsu. Automātiskās tālās gaismas konstatē pretim 
braucošos transportlīdzekļus un automātiski pārslēdzas uz 
tuvajām gaismām. Pieejamas tikai kopā ar palīglīdzekli 
neizbraukšanai no joslas (kā daļa no sistēmas neizbraukšanai no 
joslas). (Standartaprīkojums)

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
*Gājēju noteikšana paredzēta darbam ar transportlīdzekļa ātrumu līdz pat 80 km/h.  
Pirms avārijas palīdzība ar Gājēju uztveršanu var uztvert gājējus, bet ne visos apstākļos un 
neaizvieto drošu braukšanu. Skatīt īpašnieka rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par 
sistēmas ierobežojumiem.
Piezīme Vadītāja palīgsistēmu funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, 
izvērtēšanu un vēlmi kontrolēt transportlīdzekli.

PUMA PROJEKCIJAS PEĻĶU APGAISMOJUMS
Esiet drošs par sirsnīgu sagaidīšanu ar Puma raksturīgo peļķu 
apgaismojumu. Katru reizi, kad atslēdzat durvis, durvju spoguļos 
iedegas peļķu gaismas, kas ar izteiksmīgo Puma logo izgaismo zemi. 
(Standarta opcija sērijai ST-Line X Vignale)

IZPĒTIET
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JOSTASVIETAS MASĀŽAS SĒDEKĻI
Puma vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļi ir aprīkoti ar 
jostasvietas masāžas funkciju papildu komfortam un atbalstam. 
Ar pogas spiedienu aktivizējamie, 3 pozīcijās noregulējamie 
masāžas iestatījumi atmodina nogurušus muskuļus - ideāli 
piemēroti garākiem braucieniem. (Standarta opcija sērijai ST-Line 
Vignale)

BEZVADU UZLĀDES PALIKTNIS
Ērts bezvadu lādēšanas paliktnis gādā, lai ierīces* būtu gatavas 
lietošanai. (Izvēles iespēja modeļiem Titanium un ST-Line)

PANORĀMAS TIPA JUMTS
Izbaudiet apkārtējo ainavu, ļaujoties Puma automašīnas ērtībām. 
Elektriski atveramais panorāmas tipa jumts ļauj ārpasaulei ieplūst 
automašīnas salonā. Atvērtā stāvoklī tas nodrošina daudz svaiga 
gaisa, bīdāmajam stiklam ir saules atstarojošs pārklājums, kas palīdz 
saglabāt iekšējo vēsumu, kad tas ir aizvērts, bet iekšējais saules 
aizsargs nepieciešamības gadījumā nodrošina paēnu. 
(Papildaprīkojums)

IZPĒTIET

*Daudzas ierīces, piem., tālruņus, var uzlādēt bezvadu režīmā. Lai būtu savietojams, jūsu 
tālrunim vajadzēs Qi vai jums būs nepieciešama Qi lādēšanas ierīce.
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Titanium
Luksusa Titanium sērijas augstākās kvalitātes materiāli nodrošina 
izsmalcinātības un ērtību visaugstāko līmeni.

ST-Line un ST-Line X
Ar savu atraktīvo individualitāti ST-Line sniedz pievilcīgu pieeju mūsu 
mūsdienu sporta sērijām.

SĒRIJAS PĀRSKATS

Virsbūves un salona 
dizaina izvēles iespējas 
nozīmē, ka jūs varat atrast 
Ford Puma, kas der tieši 
jums.

ST-Line X Vignale
Augstāki stila un izpildījuma līmeņi lieliski apvienojas izcilajā ST-Line 
Vignale.

IZVĒLIETIES

ST-Line X Gold Edition
ST-Line X Gold Edition nekavējoties piesaista skatienu. Šajā ierobežotā 
izdevuma modelī ir daudz pārsteidzošu detaļu, kas piesaista uzmanību.
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TITANIUM
Galvenais virsbūves 
aprīkojums

 ■ 17 collu tērauda diski ar 
Sparkle Silver disku uzlikām

 ■ Apakšējie durvju elementi ar 
melnu apdari un hromētiem 
ielaidumiem

 ■ Elektriski kontrolējami, 
apsildāmi un noliecami 
durvju spoguļi ar sānu 
indikatoriem, ietvariem 
virsbūves krāsā un papildu 
apgaismojumu

 ■ Gaišas ārējā durvju rāmja 
loka līnijas

 ■ Aizmugurējie sensori 
automašīnas novietošanai 
stāvvietā

Galvenie salona apdares 
elementi

 ■ LED apkārtējais 
apgaismojums (priekšējais 
kāju paliktnis, karšu kabatas 
un multivides centrmezgls) 

 ■ Augstākās kvalitātes 
centrālā konsole, tai skaitā 
divi apgaismoti krūzīšu 
turētāji, roku balsts ar 
atveramu mantu nodalījumu, 
papildu USB savienojamība 
un 12 V kontaktligzda

 ■ Ātruma ierobežojuma zīmju 
atpazīšana

 ■ 4,2 collu (10,6 cm) krāsains 
TFT High - sērijas analogais 
panelis

Dzinējs 

Benzīna daļēji hibrīdais 
transportlīdzeklis
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS

SĒRIJAIZVĒLIETIES
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ST-LINE
Galvenie virsbūves elementi 
papildus Titanium sērijas 
elementiem

 ■ 17 collu 5x2 spieķu 
vieglmetāla diski ar Luster 
Nickel krāsas apdari

 ■ Unikālais ST-Line priekšējais 
buferis virsbūves krāsā un 
aizmugurējais buferis 
virsbūves krāsā ar 
izkliedētāju

 ■ Aizmugurējais spoileris 
(virsbūves krāsā) 

 ■ ST-Line sānu emblēmas
 ■ Hromēts izpūtēja 

paplašinājums

Galvenie interjera elementi 
papildus Titanium sērijas 
elementiem

 ■ 12,3 collu (20,3 cm) pilns 
TFT/LCD instrumentu 
panelis

 ■ Melns rokas bremzes rokturis 
 ■ Stāvbremzes rokturis ar 

pīkstu pārklājumu un 
sarkanām nošuvēm 

 ■ Sporta stila apdares 
pārnesumu pārslēgs

 ■ 3 spieķu sporta stūre ar 
Premium kvalitātes Sensico® 
apdari un unikālām 
sarkanām nošuvēm

Dzinējs

Benzīna daļēji hibrīdais 
transportlīdzeklis
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 

SĒRIJAIZVĒLIETIES
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ST-LINE X
Virsbūves galvenie elementi 
papildus ST-Line sērijas 
elementiem

 ■ 18 collu 5 x 2 spieķu 
vieglmetāla diski Absolute 
Black krāsā

 ■ Akustiskais laminētais 
vējstikls

 ■ Automātiski priekšējie lukturi 
ar vējstikla tīrītājiem, kas 
aprīkoti ar lietus sensoru, un 
automātiskām tālajām 
gaismām

Salona galvenie elementi 
papildus ST-Line sērijas 
elementiem

 ■ Daļējas Premium kvalitātes 
Sensico® sēdekļu apdare

 ■ Elektroniskās automātiskās 
temperatūras kontroles 
(EATC) sistēma gaisa 
kondicionēšanai 

 ■ Atpakaļskata spogulis ar 
automātiskās aptumšošanas 
funkciju 

Dzinējs

Benzīna daļēji hibrīdais 
transportlīdzeklis
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

SĒRIJAIZVĒLIETIES
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ST-LINE X VIGNALE
Virsbūves galvenie elementi 
papildus ST-Line sērijas 
elementiem

 ■ Mehāniski apstrādāti 18 collu 
10 spieķu vieglmetāla diski 
Absolute Black krāsā

 ■ Fiksēti DSS pilnīgi LED 
priekšējie lukturi

 ■ Melna/spilgta ārējā durvju 
rāmja loka ietvarlīste

 ■ Sporta stila virsbūves krāsas 
aizmugurējais buferis ar 
difuzoriem un glancētiem 
melniem un hromiem 
ieliktņiem

 ■ Liels vienspārna 
aizmugurējais spoileris

Salona galvenie elementi 
papildus ST-Line sērijas 
elementiem

 ■ Captain Feeltek Premium 
vinila sēdekļu apdare

 ■ Ebony Black unikālais 
instrumentu panelis ar Metal 
Grey šuvi

 ■ Apsildāma stūre
 ■ Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 ■ Bezvadu uzlādes paliktnis

Dzinējs

Benzīna daļēji hibrīdais 
transportlīdzeklis
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 

SĒRIJAIZVĒLIETIES



3 KRĀSAS

Ford Puma skaistā un noturīgā virsbūve ir iegūta īpaša daudzposmu krāsošanas procesa rezultātā. Sākot 
no virsbūves tērauda daļām, kas ir apstrādātas ar vasku, un beidzot ar virsējo aizsargpārklājumu, jaunie 
materiāli un to pielietojums nodrošina pilnīgi jaunā Puma modeļa pievilcīgā izskata noturību vēl daudzus 
gadus.

Blazer Blue 
Vientoņa

Frozen White 
Vientoņa

Grey Matter 
Vientoņa

Agate black 
Metālisks*

Desert Island Blue 
Metālisks*

Fantastic Red 
Tinted Clearcoat metālisks*

Magnetic 
Metālisks*

Solar Silver 
Metālisks*

Izvēlieties krāsu, diskus, papildaprīkojumu un 
papildu piederumus — padariet Puma sev īpašu.

Fantastic Red 
Tinted Clearcoat metālisks* 

PERSONALIZĒJIET

*Par papildu maksu.
Ford Puma ir piešķirta Ford garantija pret 
caurrūsēšanu uz 12 gadiem, kas stājas spēkā 
no pirmās reģistrācijas datuma. Saskaņā ar 
noteikumiem un nosacījumiem.
Piezīme Automobiļu attēlu mērķis ir tikai 
parādīt, kādas ir virsbūves krāsas, un tās var 
neatbilst pašreizējai specifikācijai vai preces 
pieejamībai atsevišķos tirgos. Šajā brošūrā 
parādītās krāsas un apdare var atšķirties no 
faktiskajām krāsām ierobežoto drukas 
iespēju dēļ.



3 APDARE

Court in Ebony/Eton melnā krāsā

Standarts ST-Line

Kasbah in Black/Eton Combo

Standarts modelim Titanium

Captain Feeltek Premium Vinyl Ebony

Standarts ST-Line X Vignale

Piezīme Sensico® ir Ford ES reģistrēta preču zīme sintētiskajiem 
polsterējumiem, kas izstrādāti automobiļu saloniem. Tas ir 
vegāniem piemērots polsterējums un apvieno mīkstu premium 
klases tekstūru, izturīgumu un lielisku izskatu. Viegli kopjams un 
tīrāms, kā arī noturīgs pret traipiem un smaku. Augstas kvalitātes 
dizaina Sensico® nodrošina ne vien ērtības ilgstoša brauciena laikā, 
bet arī tīru sirdsapziņu, jo tajā nav izmantoti dzīvnieku izcelsmes 
materiāli. Tas nodrošina mūsdienīgiem, apzinīgiem autovadītājiem 
nepieciešamo sirdsmieru.

PERSONALIZĒJIET

Frameout/Casual Ebony

Aksesuārs modelimTitanium (sēdeklis ar 
rāvējslēdzēju)

Tartan/Casual Ebony

Aksesuārs modelimTitanium (sēdeklis ar 
rāvējslēdzēju)

Bayon/Casual Ebony

Papildaprīkojums modelimTitanium (sēdeklis ar 
rāvējslēdzēju)

Camouflage/Casual Ebony

Aksesuārs modelimTitanium (sēdeklis ar 
rāvējslēdzēju)



3 DISKI

Tērauda diski ar Sparkle Silver disku uzlikām

Standartaprīkojums modelim Titanium

17 collu
5x2 spieķu Absolute Black apdares vieglmetāla 
disks

Papildaprīkojums Titanium modelim

17 collu
5x2 spieķu vieglmetāla diski ar Luster Nickel 
krāsas apdari

Standarta aprīkojums modelim ST-Line

17 collu

5 x 2 spieķu vieglmetāla diski Absolute Black 
krāsā

Standarta aprīkojums modelim ST-Line X

Mehāniski apstrādāti 10 spieķu vieglmetāla 
diski Absolute Black krāsā

Standarta opcija sērijai ST-Line X Vignale

18 collu 18 collu
Piezīme Visus vieglmetāla diskus var iegādāties no vietējā Ford 
izplatītāja kā papildu piederumus par papildu maksu.
Apmeklējiet vietni: www.ford-accessories.com

PERSONALIZĒJIET

Mehāniski apstrādāti 5 spieķu vieglmetāla diski 
Matt Black krāsā

Papildaprīkojums  ST-Line X un ST-Line X Vignale

19 collu
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Lai uzzinātu vairāk par papildu piederumiem, apmeklējiet vietni ford-accessories.com 
Lai apskatītu Ford zīmola preces — sākot ar apģērbu un beidzot ar dzīvesveida produktiem un ceļojumu piederumiem — apmeklējiet 
vietni www.fordlifestylecollection.com

1 Aizmugurējā bufera 
aizsargfolija

2 4pets®+ caree transporta 
kaste

3 Durvju apmaļu 
aizsargfolija

4 Drēbju pakaramais
5 Gaisa attīrītājs
6 Komplekts “kaste kastē”
7 Visiem laika apstākļiem 

piemērots MegaBox 
paklājiņš

8 Visiem laika apstākļiem 
piemēroti grīdas paklājiņi

9 Kravas nodalījuma 
paliktnis

10 Jumta šķērsstieņi*
11 Thule®+ uz jumta 

uzstādāms velosipēda 
turētājs**

12 Dubļusargi

+Uz šo produktu attiecas trešās puses 
piegādātāja garantija, lūdzu, skatiet 
plašāku informāciju uz aizmugurējā vāka.
*50 kg maksimālā jumta slodze 
(neattiecas uz panorāmas jumtu).
**20 kg  maksimālā velosipēda slodze.

PERSONALIZĒJIET PAPILDU PIEDERUMI
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Piezīme Vairāk informācijas par degvielas efektivitāti un emisijām skatiet 4. sadaļā, degviela 
un veiktspēja.

Iepazīstiet savu Ford Puma visā 
pilnībā - no inteliģentās dzinēja 
tehnoloģijas līdz 
daudzveidīgajam bagāžas 
nodalījumam.

JAUDASPECIFIKĀCIJA

PUMA ECOBOOST HYBRID
Pieejams ar 125 ZS (92 kW) vai 155 ZS (116 kW) Ford EcoBoost Hybrid 
dzinējiem. 

1  Iebūvēts siksnas piedziņas starteris/ģenerators (BISG) 
BISG darbojas kā elektromotors, tas nemanāmi mijiedarbojas ar 
benzīna dzinēju, lai parastas braukšanas un paātrinājuma laikā 
nodrošinātu papildu griezes momentu.

2  1.0L Ford EcoBoost benzīna dzinējs 
Puma EcoBoost Hybrid ir pieejams ar 125 ZS (92 kW) vai 155 ZS 
(116 kW) Ford EcoBoost benzīna dzinēju.

3  48 voltu akumulators 
Elektromotora litija jonu akumulators atrodas zem priekšējā 
pasažiera sēdekļa. Braukšanas laikā to automātiski uzlādē dzinējs, 
un ar reģeneratīvo bremzēšanu ātruma samazināšanās laikā tas 
atgūst enerģiju.

4  Automātiskā transmisija 
Puma EcoBoost Hybrid pieejamā 7 ātrumu divsajūgu automātiskā 
transmisija nodrošina vienmērīgu paātrinājumu ar vienmērīgām 
pārnesumu izmaiņām. (papildiespēja benzīna un hibrīda 
modeļiem)

5  Pārnesumu pārslēgi uz stūres 
7-ātrumu automātiskā transmisija piedāvā manuālo pārnesumu 
izvēli ar sporta stila pārnesumu pārslēgiem uz stūres līnijām ST-
Line, ST-Line X un ST-Line Vignale.



4 SPECIFIKĀCIJA

LĪDZSVARA ATRAŠANA
DAĻĒJS HIBRĪDS SNIEDZ VAIRĀK
Pateicoties modernajiem daļēji hibrīdajiem (mHEV) benzīna dzinējiem, Puma automobiļi nodrošina izcilu 
veiktspēju, iespaidīgu degvielas ekonomiju un zemus emisijas rādītājus.

Ford izsmalcinātā hibrīda tehnoloģija uzlabo 1,0 litru Ford EcoBoost benzīna dzinēju ar iebūvētu siksnas 
piedziņas starteri/ģeneratoru (BISG), kas atgūst enerģiju, ko parasti zaudē bremzēšanas laikā un, braucot 
ar inerci, un izmanto to, lai uzlādētu iebūvēto akumulatora bloku. 

BISG darbojas arī kā motors, kas vienmērīgi integrējas ar benzīna dzinēju un izmanto uzkrāto enerģiju, lai 
braukšanas un paātrinājuma laikā nodrošinātu papildu griezes momentu, kā arī lai transportlīdzekļa 
elektrosistēmas vēl vairāk uzlabotu efektivitāti un veiktspēju. 

VEIKTSPĒJA
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (155 PS)** 
Līdzsvarota papildu jauda, vienlaikus piedāvājot 
līdz 51,4 jūdzes uz galonu (5,6 l/100 km) 
(kombinēts).

DINAMISKS
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS)* 
Baudiet izcilo degvielas efektivitāti līdz 52,3 
jūdzēm uz galonu (5,4 l/100 km) (kombinēts) un 
izklaidējošu veiktspēju uz autoceļiem un lauku 
ceļiem.

125 ZS (92 kW) – 210 Nm 
No 121 g/km CO2 emisijas WLTP

0-100 km/h – 9,8 (s)

155 ZS (116 kW) – 240 Nm 
No 127 g/km CO2 emisijas WLTP

0-100 km/h – 8,7 (s)

DZINĒJI

*6 pakāpju manuālā pārnesumkārba. 
**7 pakāpju automātiskā pārnesumkārba.



4 DEGVIELA UN VEIKTSPĒJA
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CO2 emisijasøø (g/km) – WLTP vispārējais vērtējums 121-130 129-138 123-133 127-137

Degvielas patēriņšøø l/100 km – WLTP vispārējais vērtējums 5,4-5,8 5,7-6,1 5,5-5,9 5,6-6,1

5 DURVJU

Emisijas standarts Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Maksimālā jauda, ZS (kW) 125 (92 kW) 125 (92 kW) 155 PS (116 kW) 155 PS (116 kW)

Griezes moments, Nm 170 170 190 190

Pārnesumkārba 6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

7 pakāpju automātiskā 
pārnesumkārba

6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

7 pakāpju automātiskā 
pārnesumkārba

Piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa Priekšējo riteņu piedziņa

VEIKTSPĒJAØ

Maks. ātrums (km/h) 191 190 205 200

0-100 km/h (sek.) 9.8 9.6 9.0 8.7

50-100 km/h* (sek.) 9.6 n/a 8.4 n/a

SVARS UN KRAVNESĪBA

Kerbweight (kg)# – bez jumta reliņiem (ar jumta reliņiem) 1280 (1280) 1334 (1334) 1280 (1280) 1334 (1334)

Kerbweight (kg) – bez jumta reliņiem (ar jumta reliņiem) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830)

Maks. piekabes masa 12 % (kg) 1100 900 1100 900

Maks. velkamā masa (kg) (neizmantojot bremzes) 640 665 640 665

Vertikālās slodzes ierobežojums (kg) (slodzei uz vilkšanai paredzēto sakabes ierīci) 75 75 75 75

Bez Auto-Start-Stop sistēmas. Rādītāji attiecībā uz automašīnām ar degvielu RON98. *4. pārnesumā. øFord testa rādītāji.
øøNorādīto degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 izmešus un elektrisko darbības attālumu mēra saskaņā ar tehniskajām prasībām un specifikācijām, ko nosaka Eiropas Regula (EK) 715/2007 un (ES) 2017/1151 (ar jaunākajiem grozījumiem). Izmantotās standarta testa procedūras ļauj salīdzināt dažādus transportlīdzekļu veidus un dažādus ražotājus. 
Papildus automašīnas degvielas ekonomijai tās degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 emisijas un elektrisko diapazona ietekmē arī autovadītāja uzvedība un citi netehniskie faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta gāze, kas vainojama globālajā sasilšanā. Rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām ar informāciju par visiem jaunajiem pasažieru automašīnu modeļiem ir pieejama 
bez maksas jebkurā tirdzniecības vietā.
Vertikālās slodzes ierobežojums (kg) (slodzei uz vilkšanai paredzēto sakabes ierīci).
#Parāda vieglāko pašmasu, pieņemot, ka vadītājs sver 75 kg, šķidrumu tvertnes ir pilnas un bākā ir 90 % degvielas, ņemot vērā ražošanas pielaides un uzstādīto aprīkojumu. Norādītie vilkšanas ierobežojumi raksturo maksimālo transportlīdzekļa vilkšanas spēju ar pilnmasu, lai uzsāktu braukšanu 12 procentu slīpumā, atrodoties jūras līmenī. Vilkšanas laikā visu modeļu sniegums un 
ekonomija būs samazināti. Pilnā korpusa masa ietver piekabes svaru. Slodzes uz jumtu ierobežojums visiem modeļiem ir maks. 50 kg (kad izvēlēts panorāmas tipa jums, slodzes uz jumtu ierobežojums tiek palielināts līdz 0 kg). Kad izvēlēts panorāmas tipa jumts, 1.0 Ford EcoBoost vilktspēja ir samazināta līdz 0 kg. ST-Line sērijas vilktspējas ierobežojums ir samazināts līdz 0 kg.

SPECIFIKĀCIJA
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Kopējais garums bez sakabes ierīces(mm) 4186

Kopējais platums bez spoguļiem (mm) 1805

Kopējais platums ar spoguļiem (mm) 1930

Kopējais platums ar noliektiem spoguļiem (mm) 1805

Kopējais augstums (mm) 1537

Minimālais attālums starp riteņu arkām (mm) (bagāžas nodalījumā) 1000

Apgriešanās rādiuss – no apmales līdz apmalei (m) 10.4

SALONA IZMĒRS

Vieta galvai 1. sēdekļu rindā (mm) (bez panorāmas jumta) 1000

Vieta kājām 1. sēdekļu rindā (mm) (maks. ar sēdekļiem novietotiem līdz galam atpakaļ vidējā augstuma pozīcijā) 1127

Vieta pleciem 1. sēdekļu rindā (mm) 1348

Vieta galvai 2. sēdekļu rindā (mm) (bez panorāmas jumta) 965

Vieta kājām 2. sēdekļu rindā (mm) (maks. ar sēdekļiem novietotiem līdz galam atpakaļ vidējā augstuma pozīcijā) 877

Vieta pleciem 2. sēdekļu rindā (mm) 1320

BAGĀŽAS TILPUMS (LITROS)

5 sēdekļu režīms (piekrauts līdz iepakojumu paliktni ar riepu remonta komplektu / (mHEV) 456 (402)

2 sēdekļu režīms (piekrauts līdz jumtam) (ar riepu remonta komplektu) 1216

KRAVAS NODALĪJUMS

Maks. kravas augstums (mm) 865

Kravas platums starp riteņu arkām (mm) 1000

Kravas garums (uz grīdas līdz otrās rindas sēdekļiem) (mm) 726

DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS (LITROS)

Benzīns 42

Piezīme: Izmēri var atšķirties atkarībā no modeļa un uzstādītā aprīkojuma.

SPECIFIKĀCIJA

Garums: 4 186 mm

Platums (ar spoguļiem):  
1 930 mm

Platums: 
1 805 mm
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4 KRĀSA UN APDARE

Viendabīgas virsbūves krāsas Metāliskas virsbūves krāsas* Virsbūves īpašās metāliskās krāsas*
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TITANIUM

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Eton melnā krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Eton melnā krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Eton melnā krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Eton melnā krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Salerno Vinyl, Ebony krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Salerno Vinyl, Ebony krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X GOLD EDITION

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Salerno Vinyl, melnā krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Salerno Vinyl, Ebony krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

_ _ _ _ _ n _ n

ST-LINE X VIGNALE

Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Captain Feeltek Vinyl, Ebony krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Captain Feeltek Vinyl, Ebony krāsā 
Instrumentu paneļa krāsa: Ebony

n _ o o o o o o

*Frozen White, Metallic un Special metāliskas krāsas pieejamas par papildu maksu.

n Pieejams o izvēles iespēja par papildu maksu _ nav pieejams 

SPECIFIKĀCIJA



Attēli, apraksti un specifikācijas. Šajā brošūrā iekļautais teksts ir aktuālā versija iespiešanas brīdī. Taču viena no Ford stratēģijām ir turpināt izstrādājumu uzlabošanu. Tiek 
paturētas tiesības jebkurā laikā mainīt šajā publikācijā attēloto un aprakstīto modeļu un elementu specifikācijas, krāsas un cenas. Lai saņemtu jaunāko informāciju, 
vienmēr konsultējieties ar Ford dīleri. Papildaprīkojums. Ja jebkurā vietā šajā publikācijā kāda iespēja ir apzīmēta kā ‘izvēles’ vai ‘papildaprīkojums/ papildu pakete’ u.tml., 
jāpieņem, ka tā būs par papildu samaksu sērijveida modelim, ja vien nav norādīts citādi. Visas modeļu un krāsu kombināciju iespējas ir atkarīgas no pieejamības. Piezīme. 
Dažos attēlos ir parādīts provizoriskais modelis, un/vai tie ir izveidoti, izmantojot datoru, tāpēc automobiļu faktiskais izskats/funkcijas dažādos aspektos var atšķirties. 
Turklāt vairākas parādītās automobiļa iespējas var būt pieejamas kā papildaprīkojums. Piezīme. Šī brošūra ietver gan oriģinālos Ford piederumus, gan plašu klāstu 
izstrādājumu no mūsu piegādātājiem. +Minētie piederumi ir rūpīgi atlasīti trešās puses piegādātāja prečzīmes piederumi, kam netiek piemērota Ford garantija, bet trešās 
puses piegādātāja paša garantija. Informāciju par to var iegūt pie jūsu Ford dīlera. Piezīme. Bluetooth® nosaukums un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un jebkāda 
to izmantošana Ford Motor Company notiek saskaņā ar licenci. iPod nosaukums un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citi zīmoli un tirdzniecības nosaukumi pieder to 
īpašniekiem. Piezīme. Dažas šajā brošūrā aprakstītās autovadītāja palīgsistēmas un drošības sistēmas izmanto sensorus, kuru veiktspēju var ietekmēt noteikti vides vai 
laika apstākļi. 
Šī brošūra ir starptautisks izdevums, un tajā ietvertā informācija ir vispārīga. Norādītās specifikācijas nav saistītas ar kādu atsevišķu tirgu. Iespējams, ka attēlos redzami 
vai brošūrā minēti modeļi, funkcijas vai noteikumi, kuri zināmās teritorijās nav pieejami attiecībā ne uz standarta, ne uz papildu aprīkojumu. Turklāt tajā var arī nebūt 
norādītas visas pieejamās funkcijas. Lūdzu, vienmēr konsultējieties ar vietējo Ford izplatītāju par jaunākajiem specifikācijas datiem un spēkā esošajām cenām.

Publicēja: Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, Anglija. Reģistrēts Anglijā, Nr. 235446.
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REZERVĒJIET IZMĒĢINĀJUMA 
BRAUCIENU ŠODIEN
Labākais veids, kā atklāt aizraujošo Puma produktu klāstu, ir sēsties pie stūres.

Rezervējiet izmēģinājuma braucienu, un vietējais Ford izplatītājs ar prieku palīdzēs jums, cik drīz vien 
iespējams.


