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Показаният автомобил разполага с допълнително оборудване, предлагано 
срещу заплащане.

Puma ST-Line X, показан в цвят Desert Island Blue (опция) и 19-инчови
фрезовани лети джанти с 5 спици в Matt Black.

ЛЕСНИЯТ НАЧИН 
ДА КАРАТЕ НОВ 
FORD PUMA

ПРЕГЛЕД

ИЗБОР

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НАЕЛЕКТРИЗИРАЩА 
ДИНАМИКА
PUMA ECOBOOST HYBRID
Puma EcoBoost Hybrid разполага с впечатляваща технология 
на лек хибрид, която намалява емисиите на CO2, оптимизира 
ефективното използване на горивото и предоставя по-
увличащо шофиране*. Задвижващият агрегат интегрира 
безпроблемно електрическия въртящ момент с избор на 
трицилиндрови бензинови двигатели, осигурявайки ви 
мощност 155 к.с. (116 kW). Регенеративната спирачна система 
възстановява енергията, когато намалявате скоростта, и я 
използва за осигуряване на повече мощност, когато 
ускорявате.

7-степенната автоматична скоростна кутия с двоен 
съединител може да улесни градското шофиране в условията 
на натоварен трафик с много спирания и потегляния. В 
допълнение на това бързите, плавни смени на предавките 
допълват електрически подобрената функционалността на 
хибридния задвижващ агрегат за допълнително подобряване 
на удоволствието от шофирането.
*За допълнителна информация относно разхода на гориво и емисиите вижте 
раздела с технически данни.

ПРЕГЛЕД

Puma ST-Line Vignale, показан в цвят Magnetic металик (опция) и 18-инчови лети джанти с 
10 спици, боядисани в Absolute Black (стандартно и допълнително оборудване).
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*Обемът за товар на MegaBox зависи от характеристиките на автомобила: 456 л 
(бензинови/mHEV модели); 448 л (дизелови модели); 422 л (с резервна гума). 
Теглото и разпределението на товара и товароносимостта са ограничени

Puma ST-Line X, показан в цвят Desert Island Blue металик (опция) и 
19-инчови лети джанти с 5 спици, боядисани в Matt Black (опция и 
допълнително оборудване).

ИЗОБРЕТАТЕЛНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ПРОСТРАНСТВОТО
ИЗНЕНЕДВАЩО УДОБСТВО
За живота в града е необходим изобретателен подход към 
използването на пространството. Puma използва този начин на 
мислене. Освен че изглежда привлекателен, той предоставя 
действителна функционалност с детайлите на дизайна си.

Първо, достъпът до товарното пространство е лесен дори 
когато нямате свободна ръка. Когато ключовете са в джоба или 
чантата ви, просто „ритнете“ леко в пространството под 
задната броня и с това ще се активира задната врата 
„свободни ръце“ на Puma. Адаптивната задна поставка за 
пакети не е фиксирана към втория ред седалки и се повдига със 
задната врата, като тя може да се отвори и да се осигури 
пространство за по-големи предмети.

Но това, което е действително изобретателно, е самото товарно 
пространство на Puma, което включва иновативно ново 
отделение MegaBox*. То не само предоставя допълнителни 
пространство за съхранение, ако е необходимо, а MegaBox също 
така разполага с непромокаема облицовка и дори с отвор за 
източване. Затова ако водите активен живот, това е идеално 
пространство за съхранение на мокро или кално оборудване 
след тичане в парка и предоставя много повече пространство 
дори за поставяне изправени на чанти с голф стикове.

ПРЕГЛЕД
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ПЪТЯ НАПРЕД
ОСИГУРЯВА ВИ КОНТРОЛ
С изобретателните си функции и иновативните технологии 
Ford Puma ви осигурява пълен контрол. От 12,3-инчово (31,2 
cm) изцяло дигитално арматурно табло и подобрен 8-инчов 
(20,3 cm) сензорен дисплей, всеки елемент е проектиран да 
достави възможно най-голямо удоволствие от шофирането. 

Можете също да се насладите на множество допълнителни 
услуги и функции, предлагани чрез системата SYNC 3 за 
информация и развлечение и FordPass Connect, който 
позволява свързване на автомобила с приложението 
FordPass*.

*Не се разсейвайте, докато шофирате. Когато е възможно, използвайте системи 
с гласови команди; не използвайте ръчни устройства, когато шофирате. Някои 
функции могат да бъдат заключени, когато автомобилът е на скорост. Не всички 
функции са съвместими с всички телефони.

Puma ST-Line X, показан със стандартна частична тапицерия с премиум 
усещане Sensico® (централна част на седалката и вложки в задната 
долна част от текстил, предни и задни панели на седалката и 
възглавници, както и възглавници на облегалката от частична премиум 
усещане Sensico® с челни части на седалката от винил).

ПРЕГЛЕД



Puma ST-Line Vignale, показан в цвят Magnetic металик (опция) и 18-инчови лети джанти с 
10 спици, боядисани в Absolute Black (стандартно и допълнително оборудване).



1
ПЪЛНО УДОВОЛСТВИЕ 
ОТ ШОФИРАНЕТО
PUMA ST-LINE X  VIGNALE
Насладете се на повече при всяко шофиране с динамичния 
Puma ST-Line Vignale. От динамичните 18-инчови лети 
джанти с 10 спици в Absolute Black  до изцяло LED 
светлините и брони в спортен стил, той привлича 
вниманието навсякъде. Докато сте зад волана, той ще 
удовлетвори и най-взискателния водач с пъргаво 
управление, впечатляващ комфорт и несравнима 
функционалност.

Puma ST-Line Vignale, показан в цвят Magnetic металик (опция).

ПРЕГЛЕД
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СТИЛ И 
ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТ
ИЗРАБОТЕНО ЗА КОМФОРТ
Стилният и удобен интериор на Ford Puma ST-Line X Vignale 
предоставя добро посрещане. Седалките са облечени с 
висококачествен синтетичен материал в спортен стил. 
Докато сте в изисканата вътрешност, можете да се 
насладите на балансирания звук на аудио системата B&O с 
10 високоговорителя.

 ■ Панорамният покрив позволява влизането на светлина, 
което подобрява усещането за просторност. 
Осигуряващо свеж въздух, когато е отворено, 
плъзгащото се стъкло с отразяващото покритие помага в 
купето да остава прохладно, а вътрешната щора 
осигурява сянка, когато е нужно. (Опция)

 ■ 7-степенната автоматична скоростна кутия с двоен 
съединител добавя ново ниво на усъвършенстване с 
плавни смени на предавките и бързо отговарящи 
характеристики. (Опция. Включва монтирани на волана 
превключващи пера при ST-Line и ST-Line Vignale)

Puma ST-Line Vignale, показан със със стандартна Captain премиум усещане Sensico® с 
Windsor премиум усещане Sensico® в Ebony. Централни и външни възглавници в Windsor 
премиум усещане Sensico® и странични повърхности и подглавници. 

ПРЕГЛЕД
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Puma ST-Line X, показан в цвят Solar Silver металик (опция) и 19-инчови 
лети джанти с 5 спици, боядисани в Matt Black (опция и допълнително 
оборудване).

ПОГЛЕДНЕТЕ НА 
ЖИВОТА ПО РАЗЛИЧЕН 
НАЧИН
НАМЕРЕТЕ ВАШИЯ НАЧИН
Който и Puma да изберете, ще установите, че се предлага с 
множество стандартни характеристики. Сега можете да 
добавите дори повече луксозен стил с вашия избор на 
характеристики на интериора и интериора, като:

 ■ 19-инчови лети джанти с 5 спици в Matt Black (опция и 
допълнително оборудване при ST-Line X и ST-Line X 
Vignale)

 ■ Панорамен покрив електрическо накланяне/плъзгане и 
прибираща се щора (опция)

 ■ Черни релси на покрива (опция, не се предлагат при 
панорамен покрив)

 ■ Отопляем волан (опция, стандартно оборудване при ST-
Line X Gold Edition и ST-Line X Vignale)

ПРЕГЛЕД
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1
СЪЗДАДЕН ЗА ЖИВОТА
НАПРАВЕН ЗА ЖИВЕЕНЕ
Дизайнът на седалките на Puma включва изцяло отстраняеми калъфи на предните и задните 
седалки. Калъфите за седалки могат да се перат в перална машина и разполагат с цип, което 
прави свалянето им по-лесно, когато това е необходим, те са идеални за забързан начин на 
живот и моментите, когато може да се разлее кафе. (Опция при Titanium)

НАМЕРЕТЕ ВАШИЯ СТИЛ
Ако искате промяна, седалките на Puma с калъфи с цип правят лесна промяната и 
персонализирането на интериора на автомобила. Предлагат се с избор на текстил и дизайни – 
включително популярен камуфлажен дизайн – подходящите за семейни пътувания калъфи на 
седалките лесно се перат в пералня, което прави лесно почистването след разливане на сок или 
возене на домашни любимци.

Изберете от богатата гама различни калъфи за седалки с цип:

1  Калъф за седалка с цип Bayon (опция при Titanium)
2  Калъф за седалка с цип Frameout (допълнително при Titanium)
3  Калъф за седалка с цип Tartan (допълнително при Titanium)
4  Калъф за седалка с цип Camouflage (допълнително при Titanium)

ПРЕГЛЕД
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НЕПРЕКЪСНАТА ВРЪЗКА И 
ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ
FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 се интегрира безпроблемно с вашия смартфон и улеснява комуникацията и 
навигацията*. Чрез AppLink можете да управлявате приложения, съвместими със SYNC, а чрез 
Apple CarPlay и Android Auto – да работите с телефона си директно на 8-инчовия (20,3 cm) 
цветен сензорен екран. Можете да използвате сензорния екран или прости гласови команди за 
обаждания, писане и прослушване на текстови съобщения, както и за управление на музиката и 
сателитната навигация.

FORDPASS CONNECT
FordPass Connect при всички автомобили Puma, активира гама от характеристики, проектирани 
да направят шофирането по-лесно и по-приятно**. Те включват: Live Traffic†, която изпраща 
актуална информация към навигационната система SYNC 3, и Local Hazard Information††, която 
може Ви предупреждава за опасности по пътя, преди да стигнете до тях. В случай на 
произшествие eCall‡ помага да пътниците да се обадят на службите за спешна помощ с 
информация за местоположението на автомобила.

Имайте предвид: Пълното интегриране на SYNC 3 със смартфон се предлага само за iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или по-нови 
версии. 100% свързаност. Допълнителни такси има само при AppLink. За да разберете дали Apple CarPlay и Android Auto се 
предлагат на Вашия пазар, вижте актуалната информация в официалните сайтове на Apple CarPlay и Android Auto. 
Актуализациите на картите са безплатни за ограничен период от време след регистрацията на автомобила.
*Не се разсейвайте, докато шофирате. Когато е възможно, използвайте системи с гласови команди; не използвайте ръчни 
устройства, когато шофирате. Някои функции могат да бъдат заключени, когато автомобилът е на скорост. Не всички функции 
са съвместими с всички телефони.
**Бордовият модем ще бъде свързан при доставката на автомобила. Можете да разрешите или забраните споделяне на 
определени данни. Когато са налични, дистанционните функции на FordPass Connect са безплатни за 10 години, а след това се 
заплаща абонамент.
†Достъпът до Live Traffic е безплатен само за ограничен период от време след закупуване на нов автомобил Ford, оборудван със 
SYNC 3 с навигация, след това се заплаща лицензен абонамент.
††Информацията Local Hazard е безплатна само за ограничен период от време след закупуване на нов автомобил Ford, оборудван 
с определени модули за информация на водача, след това се заплаща лицензен абонамент.
‡Ford eCall споделя местоположението на автомобила и помага на пътуващите да уведомят на съответния език местните 
аварийни служби/комуникационен център при автопроизшествие, при което се е отворила въздушна възглавница или се е 
изключила горивната помпа. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.

ПРЕГЛЕД
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ПРИЛОЖЕНИЕТО FORDPASS
Приложението FordPassø Ви позволява да извлечете максимална полза от свързаността на 
автомобила – дистанционната смарт функционалност на приложението FordPass Ви дава 
достъп до още повече приложения чрез смартфона. За вашето спокойствие можете да 
отключите или заключите автомобила, независимо къде се намирате. в студените зимни утрини 
можете дори††† да размразите предното стъкло и да активирате отоплението на седалките и 
волана (когато е част от оборудването). (Предлага се само на пазарите в ЕС.)

Свържете Puma с FordPass.

Имайте предвид: Пълното интегриране на SYNC 3 със смартфон се предлага само за iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или по-нови 
версии. 100% свързаност. Допълнителни такси има само при AppLink. За да разберете дали Apple CarPlay и Android Auto се 
предлагат на Вашия пазар, вижте актуалната информация в официалните сайтове на Apple CarPlay и Android Auto. 
Актуализациите на картите са безплатни за ограничен период от време след регистрацията на автомобила.
†††Дистанционното стартиране се предлага само при модели с автоматична скоростна кутия.
ØFordPass е безплатно приложение, което се предлага за изтегляне и е съвместимо с избрани смартфон платформи. Възможно е 
да са приложими такси за съобщения и данни.

ПРЕГЛЕД
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ИНТЕЛИГЕНТЕН АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ И АСИСТЕНТ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СБЛЪСЪК С АСИСТЕНТ ЗА РЯЗКО 
ЗАВЪРТАНЕ НА ВОЛАНА
Puma прави шофирането по-лесно при натоварен трафик. Адаптивен круизØ2) контрол 
поддържа безопасно разстояние между вас и автомобилът пред вас и дори може да спре 
автомобила. Асистентът за предотвратяване на сблъсъкØ2)* с асистент за рязко завъртане на 
воланаØ2)** ви предупреждава за потенциални опасности (като автомобили и пешеходци), и е 
проектиран за заобикаляне на препятствия, докато прилага спирачките за подпомагане на 
намаляване или елиминиране на удар. (Опция)

ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ
Адаптирайте усещането от шофирането на Puma да отговаря на условията чрез избор на пет 
налични режима на движение. Дайте приоритет на различни конфигурации на динамиката, 
мощността или икономията, като изберете режим на движение Normal, Sport, Trail, Slippery и Eco.  

Системата задава различни настройки, включително реакция при подаване на газ и усещане за 
волана, както и поведение при смяна на предавките на автомобили с автоматична скоростна 
кутия. Таблото също се променя, за да отрази избраната настройка, а освен това има и „тих“ 
режим, при който показва само най-важната информация. (Стандартно оборудване. Показаният 
автомобил разполага с допълнителна автоматична скоростна кутия)

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление. *Асистентът за предотвратяване на сблъсък с отчитане на пешеходци 
може да разпознава пешеходците, но не във всички условия, и не замества безопасното управление. Вижте ръководството за 
употреба за ограниченията на системата. **Асистент за рязко завъртане на волана не контролира управлението.
Забележка Адаптивен круиз контрол с функция за спиране и потегляне (опция при моделите с автоматична скоростна кутия): 
Ако спирането продължи повече от три секунди, водачът трябва да се намеси и да натисне бутона RES или педала на газта, за да 
възобнови действието на системата.
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта 
от контрол върху автомобила от страна на водача.

ПРЕГЛЕД
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СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА СЛЯПАТА ЗОНА НА ВИДИМОСТØ2) 
Системата за следене на сляпата зона ви предупреждава чрез дискретни светлинни 
индикатори, вградени във външните огледала, когато друго превозно средство – автомобил, 
ван или камион – влезе в сляпата ви зона, докато шофирате. По подобен начин 
предупреждението за напречно движение (показан) ви сигнализира, ако регистрира движещ се 
автомобил или друга опасност, когато излизате на заден ход от перпендикулярно място за 
паркиране, и ако не реагирате, може автоматично да задейства спирачките. (Опция)

КАМЕРИ ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ2)

Puma предлага избор на допълнителни камери за задно виждане, които може да са 
изключително полезни при влизане и излизане на заден ход в пространства и ограничена 
видимост. 

И двете камери се активират, когато се избере задна предавка, а камерата за задно виждане при 
паркиране (показано горе вляво) ясно показва изглед вляво и дясно зад автомобила на екрана 
SYNC 3. Ако желаете по-широко поле на видимост, широкоъгълната камера за видимост назад 
(показано горе вдясно) предоставя изглед с висока резолюция вляво и дясно, показвайки 
изглед от почти 180 градуса**. (Опция) 

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта 
от контрол върху автомобила от страна на водача.
**Камерите работят само при скорост под 10 km/h.

ПРЕГЛЕД
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АСИСТЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
СБЛЪСЪК Ø2)

Асистентът за предотвратяване на сблъсък с отчитане на 
пешеходци* следи близостта до други превозни средства и 
пешеходци, дори когато е тъмно. При откриване на опасност от 
сблъсък той може да ви предупреди с визуални и звукови 
предупреждения, ако е необходимо, ще подготви спирачната 
система с цел увеличаване на готовността за подпомагане на 
предоставянето на пълна ефективност, когато натиснете 
спирачките. (Стандартно оборудване)

LED ФАРОВЕØ

LED фаровете са с висока ефективност и издръжливост, 
излъчват ярка, естествена светлина с изключително 
прецизен светлинен сноп. Те също така отчитат кога е тъмно. 
Системата регистрира автомобили в насрещното движение 
и автоматично превключва на къси светлини. Предлагат се 
само заедно с асистент за връщане в лентата (част от 
системата за поддържане на лентата на движение). 
(Стандартно оборудване)

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
*Разпознаването на пешеходци е предвидено да работи при скорости до 80 km/h.  
Асистентът за предотвратяване на сблъсък с детекция на пешеходци може да 
открива пешеходци, но не във всички условия, и не замества безопасното шофиране. 
Вижте ръководството за употреба за ограниченията на системата.
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят 
вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол върху автомобила от 
страна на водача.

СВЕТЛИНИ ЗА ЗОНАТА НА ВЛИЗАНЕ НА 
PUMA
Можете да разчитате на добро посрещане с отличителните 
светлини за зоната на влизане на Puma. Всеки път, когато 
отключите вратите, светлините за зоната на влизане на двете 
огледала на вратите осветяват зоната с отличителното лого на 
Puma. (Стандартно на ST-Line X Vignale)

ПРЕГЛЕД
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СЕДАЛКИ С ПОЯСЕН МАСАЖ
Седалката на водача на автомобил Puma и тази на пътника 
отпред разполагат с функция за масаж с цел допълнително 
удобство и опора. Тя се активира само с натискането на 
бутон, а настройките за масаж с възможност за 3 
регулировки за отпускане на изморени мускули – идеална за 
дълги пътувания. (Стандартно на ST-Line Vignale)

ПОДЛОЖКА ЗА БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ
Удобно безжично зарядно устройство за поддържате вашите 
устройства* готови за използване. (Опция при Titanium и ST-
Line)

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Наслаждавайте се повече на пейзажите от комфорта на вашия 
автомобил Puma. Електрически задвижваният панорамен 
покрив ви позволява наистина да поканите външния свят в 
купето. Когато покривът е отворен, имате свеж въздух в 
изобилие, а когато е затворен, интериорът остава прохладен 
благодарение на отразяващото покритие на плъзгащото се 
стъкло, а вътрешната щора осигурява сянка, когато е нужно. 
(Опция)

ПРЕГЛЕД

*Много устройства, като телефони имат възможност за безжично зареждане. За да е 
съвместим, вашият телефон трябва да притежава Qi, в противен случай се налага да 
си закупите кутия за зареждане Qi.
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Titanium
Луксозната серия Titanium предлагат най-високо ниво на 
изисканост и комфорт с първокласни материали.

ST-Line и ST-Line X
Отличителната привлекателна индивидуалност на ST-Line 
предоставя пленителен и подход към нашите най-модерни 
спортни серии.

ОПИСАНИЕ НА СЕРИИТЕ

Разнообразието от 
елементи за 
персонализиране на 
екстериора и интериора 
ще ви помогне да 
изберете нов Ford Puma, 
който е точно за вас.

ST-Line X Vignale
Повишени нива на стил и функционалност са съчетани в 
изключителната ST-Line Vignale.

ИЗБОР

ST-Line X Gold Edition
ST-Line X Gold Edition незабавно привлича погледа ви. В този 
модел от специална серия има множество невероятни детайли, 
които привличат вниманието.
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TITANIUM
Основни характеристики на 
екстериора

 ■ 17-инчови стоманени 
джанти с тасове в Sparkle 
Silver

 ■ Долна лайсна с черно 
покритие с хромирана 
вложка

 ■ Външни огледала в цвета 
на каросерията, с 
електрическо регулиране и 
подгряване с интегрирани 
мигачи и осветление на 
зоната на влизане

 ■ Полиран външен контур на 
прозорците на поясната 
линия на вратите

 ■ Задни сензори за 
разстояние при паркиране

Основни характеристики на 
интериора

 ■ LED дежурно осветление 
(предната зона за краката, 
джобовете на вратите и 
медийния хъб) 

 ■ Първокласна централна 
конзола, включително две 
осветени поставки за 
чаши, подлакътник с 
отварящо се отделение за 
съхранение плюс USB 
свързаност и 12 V контакт

 ■ Разпознаване на знаци за 

ограничение на скоростта
 ■ 4,2-инчово (10,6 cm) 

цветно TFT аналогово 
табло от висок клас

Двигател 

Бензинов лек хибриден 
автомобил
1,0 л EcoBoost (mHEV) 125 к.с.

СЕРИЯИЗБОР



2
ST-LINE
Основни характеристики на 
екстериора (в допълнение 
към Titanium)

 ■ 17" лети джанти с 5x2 
спици и покритие Luster 
Nickel

 ■ Уникална ST-Line предна 
броня с цвета на 
каросерията и задна броня 
с дифузьор в цвета на 
каросерията

 ■ Заден спойлер (в цвета на 
каросерията) 

 ■ Странични надписи ST-Line
 ■ Хромирано разширение на 

ауспух

Основни характеристики на 
интериора (в допълнение 
към Titanium)

 ■ 12,3-инчово (20,3 cm) 
пълно TFT/LCD арматурно 
табло

 ■ Черен кожух на лоста на 
ръчната спирачка 

 ■ Мек маншон за скоростния 
лост с червени шевове 

 ■ Топка на скоростния лост в 
спортен стил

 ■ Спортен волан с 3 спици, 
облечен с кожа Sensico®, с 
уникални червени шевове

Двигател

Бензинов лек хибриден 
автомобил
1,0 л EcoBoost (mHEV) 125 к.с. 

СЕРИЯИЗБОР
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ST-LINE X
Основни характеристики на 
екстериора, в допълнение 
към ST-Line

 ■ 18" лети джанти с 5x2 
спици, в цвят Absolute 
Black

 ■ Обезшумяващо 
ламинирано предно 
стъкло

 ■ Автоматични фарове с 
автоматични чистачки със 
сензор за дъжд и 
автоматични дълги 
светлини

Основни характеристики на 
интериора, в допълнение 
към ST-Line

 ■ Частична тапицерия на 
седалките с премиум 
усещане Sensico®

 ■ Климатик с автоматично 
електронно управление на 
температурата (EATC) 

 ■ Автоматично 
затъмняващо се огледало 
за обратно виждане 

Двигател

Бензинов лек хибриден 
автомобил
1,0 л EcoBoost (mHEV) 155 к.с.

СЕРИЯИЗБОР
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ST-LINE X VIGNALE
Основни характеристики на 
екстериора, в допълнение 
към ST-Line

 ■ 18" лети джанти с 10 спици 
в цвят Absolute Black

 ■ Фиксирани DSS изцяло 
LED светлини

 ■ Черен/полиран външен 
контур на вратите

 ■ Задна броня със спортен 
стил и цвета на 
каросерията с дифузьор и 
вложки в черен огледален 
гланц и хром

 ■ Голям заден спойлер с 
едно крило

Основни характеристики на 
интериора в допълнение 
към ST-Line

 ■ Тапицерия на седалкте в 
Captain Feeltek Premium 
Vinyl

 ■ Уникално арматурно табло 
в Ebony Black с шевове в 
Metal Grey

 ■ Отопляем волан
 ■ Отопляеми предни 

седалки
 ■ Подложка за безжично 

зареждане

Двигател

Бензинов лек хибриден 
автомобил
1,0 л EcoBoost (mHEV) 125 к.с. 

СЕРИЯИЗБОР



3 ЦВЕТОВЕ

Ford Puma дължи красивата си и трайна външност на специален многоетапен процес на 
боядисване. От впръскването на восък в стоманените структурни елементи до защитния горен 
слой на покритието, новите материали и технологии гарантират добрия външен вид на изцяло 
новия Puma за дълги години.

Blazer Blue 
Solid

Frozen White 
Solid

Grey Matter 
Solid

Agate black 
Metallic*

Desert Island Blue 
Metallic*

Цвят металик Fantastic Red 
с тониран лак*

Magnetic 
Metallic*

Solar Silver 
Metallic*

Изберете цвят, джанти, опции и екстри, за 
да конфигурирате своя отличителен 
автомобил Puma.

Цвят металик Fantastic Red 
с тониран лак* 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

*Срещу допълнително заплащане.
Ford Puma се предлага с гаранция срещу 
пробивна корозия Ford Perforation 
Warranty, валидна за период от 12 години 
след датата на първоначална 
регистрация. Гаранцията е в зависимост 
от съответните срокове и условия.
Забележка Изображенията на 
автомобилите са използвани само за 
илюстриране на цветовете на 
каросерията. Те може да не отразяват 
точно външния вид на автомобила и не са 
гаранция, че изобразената цветова 
комбинация се предлага на конкретен 
пазар. Цветовете и тапицериите, 
представени в тази брошура, може да не 
съответстват точно на действителните 
цветове поради някои ограничения на 
използваните печатни процеси.



3 ТАПИЦЕРИИ

Court в Ebony/Eton in Black

Стандартно оборудване при ST-Line

Kasbah в Black/Eton в Combo

Стандартно оборудване при Titanium

Captain Feeltek Premium Vinyl в Ebony

Стандартно оборудване при ST-Line X Vignale

Забележка Sensico® е търговска марка на Ford EU за премиум 
синтетична тапицерия, разработена за автомобилен 
интериор. Тъй като е веган тапицерия, тя комбинира премиум, 
меко усещане, издръжлива е и изглежда великолепно. Лесна 
е за поддръжка и се почиства с лекота и е защитена от петна 
и миризми. С висококачествения си външен вид Sensico® не 
само предоставя великолепно усещане при седене по време 
на дълги пътувания, но също така е добросъвестно, тъй като 
не е произведена от продукти от животни. Тя е с дизайн, 
осигуряващ спокойствие  за модерни, амбициозни водачи.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Frameout/Casual в Ebony

Допълнително оборудване при Titanium 
(седалки с цип)

Tartan/Casual в Ebony

Допълнително оборудване при Titanium 
(седалки с цип)

Bayon/Casual в Ebony

Опция при Titanium (седалки с цип)

Camouflage/Casual в Ebony

Допълнително оборудване при Titanium 
(седалки с цип)



3 ДЖАНТИ

Стоманени джанти с тасове в Sparkle Silver

Стандартно оборудване при Titanium

17-инчови
лети джанти с 5x2 спици в Absolute Black

Опция при Titanium

17-инчови
лети джанти с 5x2 спици и покритие Luster 
Nickel

Стандартно оборудване при ST-Line

17-инчови

лети джанти с 5x2 спици, в цвят Absolute 
Black

Стандартно оборудване при ST-Line X

лети джанти с 10 спици в Absolute Black

Стандартно при ST-Line X и Vignale

18-инчови 18-инчови
Забележка Всички лети джанти се предлагат и като 
допълнително оборудване срещу допълнително заплащане 
при Вашия представител на Ford до изчерпване на 
наличностите.
Посетете: www.ford-accessories.com

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

лети джанти с 5 спици, боядисана в матиран 
черен цвят

Опция при ST-Line X и ST-Line X Vignale

19-инчови
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Още допълнително оборудване за ще намерите на адрес ford-accessories.com 
За различни артикули с логото на Ford – от дрехи до лайфстайл продукти и автомобилни модели – посетете www.
fordlifestylecollection.com

1 Защитно фолио за 
задната броня

2 Кутия за транспортиране 
4pets®+

3 Предпазно фолио на 
праговете на вратите

4 Закачалка
5 Пречиствател за въздух
6 Комплект кутия в кутия
7 Всесезонна постелка 

MegaBox
8 Всесезонни постелки
9 Тава за багажника
10 Напречни носачи за 

покрив*
11 Носач за велосипеди за 

покрив Thule®+**

12 Калобрани

+Артикулът е с гаранция от външен 
доставчик; за подробности вижте 
задната корица.
*50 kg максимален товар на покрива 
(не и при панорамен покрив).
**20 kg максимален товар на 
велосипед.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
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Забележка За допълнително ефективно използване на горивото и информация за 
емисиите вижте раздел 4, гориво и характеристики.

Запознайте се с всички 
характеристики на новия Ford 
Puma – от интелигентната 
технология на двигателя до 
просторния багажник.

МОЩНОСТХАРАКТЕРИСТИКИ

PUMA ECOBOOST HYBRID
Предлага се с 125 к.с. (92 kW) или 155 к.с. (116 kW) Ford EcoBoost 
Hybrid двигатели.

1  Задвижван от ремък интегриран стартер/генератор 
(BISG) 
BISG действа като електрически мотор, който безпроблемно 
се интегрира с бензиновия двигател и осигурява 
допълнителен въртящ момент по време на нормално 
движение и при ускоряване.

2  1,0 л бензинов двигател Ford EcoBoost 
Puma EcoBoost Hybrid се предлага с избор на бензинов 
двигател Ford EcoBoost 25 к.с. (92 kW) или 155 к.с. (116 kW).

3  Батерия 48 волта 
Литиево-йонна батерия, която захранва електрическия 
мотор и се намира под предната седалка на пътника. 
Презарежда се автоматично от двигателя, докато се 
движите, чрез регенеративната спирачна система, която 
възстановява енергията, когато намалявате скоростта.

4  Автоматична скоростна кутия 
Fiesta EcoBoost Hybrid се предлага с автоматична скоростна 
кутия с превключвател за 7 предавки, който осигурява 
гладко превключване на скоростите при ускорение. (Опция 
при бензинови и хибридни моделите)

5  Превключващи пера 
7-степенна автоматична скоростна кутия предлага избор на 
ръчни скорости с превключващи пера в спортен стил при 
ST-Line, ST-Line X и ST-Line Vignale.



4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАМИРАНЕ НА БАЛАНС
ЛЕКИЯТ ХИБРИД ПРЕДОСТАВЯ ПОВЕЧЕ
С избор на нови, усъвършенствани леки хибридни (mHEV) петролни двигатели Puma предоставя 
превъзходна динамика заедно с впечатлителна икономия на гориво и забележително ниски 
емисии.

Усъвършенстваната технология на Ford подобрява 1,0-литровия бензинов двигател Ford 
EcoBoost със задвижван от ремък интегриран стартер/генератор (BISG), който възстановява 
енергията, която обикновено се губи при отнемане на газта и натискане на спирачките и я 
използва за зареждане на бордовата батерия. 

BISG също така действа като мотор, който се интегрира безпроблемно с бензиновия двигател и 
използва съхранената енергия за предоставяне на допълнителен въртящ момент по време на 
шофиране и ускоряване, както и за захранване на електрическите системи на автомобила за 
допълнително подобряване на ефективността и функционалните характеристики. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1,0 л Ford EcoBoost хибрид (155 к.с.)** 
Баланс между доставяне на допълнителна 
мощност и предлагане на 51,4 mpg (5,6 л/100 
km) (комбинирано).

ДИНАМИЧНИ
1,0 л Ford EcoBoost хибрид (125 к.с.)* 
Възползвайте се от изключително ефективно 
използване на горивото до 52,3 mpg (5,4 л/100 
km) (комбинирано) и вълнуваща 
функционалност по магистрали и 
извънградски пътища.

125 К.С. (92 kW) – 210 Nm 
От 121 g/km CO2 емисии WLTP

0-100 km/h – 9,8 (сек.)

155 К.С. (116 kW) – 240 Nm 
От 127 g/km CO2 емисии WLTP

0-100 km/h – 8,7 (сек.)

ДВИГАТЕЛИ

*6-степенна ръчна. 
**7-степенна автоматична.
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Емисии на CO2
øø (g/km) – Общи съгласно WLTP 121-130 129-138 123-133 127-137

Разход на горивоøø в L/100 km – Общ съгласно WLTP 5,4-5,8 5,7-6,1 5,5-5,9 5,6-6,1

5 врати

Стандарт за емисии Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Максимална мощност, к.с. (kW) 125 (92 kW) 125 (92 kW) 155 к.с. (116 kW) 155 к.с. (116 kW)

Въртящ момент (Nm) 170 170 190 190

Скоростна кутия 6-степенна ръчна 7-степенна 
автоматична 6-степенна ръчна 7-степенна 

автоматична

Колесна формула FWD FWD FWD FWD

ДИНАМИКАØ

Макс. скорост (km/h) 191 190 205 200

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

50-100 km/h* (s) 9.6 няма 8.4 няма

МАСИ И ТОВАРИ

Собствено тегло (kg)# – без релси на покрива (с релси на покрива) 1280 (1280) 1334 (1334) 1280 (1280) 1334 (1334)

Макс. обща маса на автомобила (kg) – без релси на покрива (с релси на покрива) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830)

Макс. маса на ремарке (при изкачване на 12% наклон) (kg) 1100 900 1100 900

Макс. маса на ремарке (без спирачки) (kg) 640 665 640 665

Макс. вертикално натоварване на теглича (kg) 75 75 75 75

Без Auto Start-Stop. Данните са при бензин с октаново число 98. *На 4-та предавка. øДанни от тестове на Ford.
øøПосочените данни за разход на гориво/енергия, емисии на CO2 и пробег на електричество съгласно Световната хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP) са измерени в съответствие с техническите изисквания и спецификации на най-новите версии на европейски регламенти (ЕО) 715/2007 и (ЕО) 2017/1151. Използваните стандартни 
тестови процедури позволяват сравняване на различни типове автомобили и на различни производители. 
Освен от ефективното използване на горивото/енергията от самия автомобил, разходът на гориво/енергия, емисиите на CO2 и пробегът на електричество зависят и от начина на шофиране, както и от други нетехнически фактори. CO2 е парников газ, който е основен причинител на глобалното затопляне. Във всеки търговски обект можете да получите безплатно 
брошура за икономия на гориво и емисии на CO2, която съдържа данни за всички нови модели леки автомобили.
Макс. вертикално натоварване на теглича (kg).
Представлява най-малкото собствено тегло на автомобила при тегло на шофьора 75 kg, напълно зареден с работни течности и на 90% с гориво, в зависимост от допуските на производителя, монтираните опции и др. Посочената максимална маса на ремарке представлява максималната допустима маса на теглен товар, с който автомобилът, при максимална 
обща маса (GVM), може да потегли по 12-градусов наклон на морското равнище. Функционалните характеристики и разхода на гориво на всички модели се влошават при теглене. Общата маса с ремарке включва теглото на ремаркето. Максималният товар на покрива е 50 kg за всички модели (когато е монтиран панорамен покрив, допустимият товар на 
покрива е 0 kg). Теглителната способност е 0 kg при двигатели 1,0 л Ford EcoBoost, когато автомобилът е оборудван с панорамен покрив. Теглителната способност е 0 kg при автомобилите от серия ST-Line.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ



ГАБАРИТИ
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Габаритна дължина без теглич (mm) 4186

Габаритна ширина без огледала (mm) 1805

Габаритна ширина с огледала (mm) 1930

Габаритна ширина с прибрани огледала (mm) 1805

Габаритна височина (mm) 1537

Минимално разстояние между колесните ниши (в багажника) (mm) 1000

Диаметър на завой между бордюри (m) 10.4

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ

Височина до тавана над предните седалки (без панорамен покрив) (mm) 1000

Дълбочина за краката пред предните седалки (в положение максимално назад, средна височина) (mm) 1127

Ширина на нивото на раменете за предните седалки (mm) 1348

Височина до тавана над задните седалки (без панорамен покрив) (mm) 965

Дълбочина за краката пред втория ред седалки (mm) (в положение максимално назад, средна височина) 877

Ширина на нивото на раменете за задните седалки (mm) 1320

ОБЕМ ЗА БАГАЖ (ЛИТРИ)

Конфигурация с 5 места (натоварен до ръба на багажника, с комплект за ремонт на гуми/mHEV) 456 (402)

Конфигурация с 2 места (натоварен до тавана) (с комплект за ремонт на гуми) 1216

Товарно пространство

Макс. височина за товарене (mm) 865

Ширина на товара между подкалниците (mm) 1000

Дължина на товара (по пода, до задните седалки) (mm) 726

ВМЕСТИМОСТ НА ГОРИВНИЯ РЕЗЕРВОАР (ЛИТРИ)

Бензин 42

Забележка: Размерите може да са различни в зависимост от модела и монтираното оборудване.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дължина: 4 186 mm

Ширина (с огледала):  
1 930 mm

Ширина: 
1 805 mm
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ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ

Каросерия – Стандартни цветове Каросерия – Цветове металик* Специални цветове металик*
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TITANIUM

Седалки – основна тапицерия и цвят: Eton в Black 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Eton в цвят Black 
Цвят на арматурното табло: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE

Седалки – основна тапицерия и цвят: Eton в Ebony 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Eton в цвят Black 
Цвят на арматурното табло: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X

Седалки – основна тапицерия и цвят: Винил Salerno в цвят Ebony 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Винил Salerno в цвят Ebony 
Цвят на арматурното табло: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X GOLD EDITION

Седалки – основна тапицерия и цвят: Винил Salerno в цвят Black 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Винил Salerno в цвят Ebony 
Цвят на арматурното табло: Ebony

_ _ _ _ _ n _ n

ST-LINE X VIGNALE

Седалки – основна тапицерия и цвят: Винил Captain Feeltek в цвят Ebony 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Винил Captain Feeltek в цвят Ebony 
Цвят на арматурното табло: Ebony

n _ o o o o o o

*Цветовете Frozen White, металик и специален цвят металик се предлагат срещу допълнително заплащане.

n Предлага се o Опция с допълнително заплащане _ Не се предлага

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ



Илюстрации, описания и технически данни Информацията в тази брошура е валидна към момента на подаване за печат. Ford обаче непрекъснато 
усъвършенства своите продукти. Компанията си запазва правото по всяко време да променя техническите характеристики, цветовите решения и цените на 
моделите и отделните елементи, илюстрирани и описани в този материал. За най-новата информация винаги се свързвайте с вашия представител на Ford. 
Допълнително оборудване (опции). Когато в този материал дадена характеристика е описана като ‘опция’ или ‘допълнителен (опционален) елемент/
комплект’, би следвало да се подразбира, че тя се предоставя срещу допълнително заплащане към цената на базовата модификация на автомобила, освен 
ако изрично не е упоменато обратното. Предлагането на всички модели и цветови комбинации зависи от тяхната наличност. Забележка. Някои от 
изображенията в тази брошура представят предпроизводствен модел и/или са компютърно генерирани, поради което в някои отношения може да се 
различават по дизайн или конструктивни особености от серийно произвежданите автомобили. Освен това някои от показаните конструктивни особености е 
възможно да се предлагат само като опция. Забележка. Тази брошура съдържа както оригинални принадлежности Ford, така и гама продукти от наши 
доставчици. Поставянето на допълнителни аксесоари може да окаже влияние върху разхода на гориво. +Посочените принадлежности са грижливо подбрани 
продукти с търговски марки на трети страни, които не се доставят с гаранция на Ford, а със собствената гаранция на третата страна/доставчика. Подробности 
за тези собствени гаранции можете да получите от представителите на Ford. Забележка. Марката и запазените знаци на Bluetooth® са притежание на 
Bluetooth SIG, Inc., и всички случаи на употреба на тези марки от Ford Motor Company са под лиценз. Словната и графичните търговски марки на iPod са 
собственост на Apple Inc. Други търговски марки и наименования са притежание на съответните им собственици. Забележка. Някои от функциите за 
безопасност и за подпомагане на шофьора, описани в тази брошура, са проектирани да работят въз основа на датчици, чието функциониране може да се 
влияе от определени метеорологични или други условия на средата.
Този международен вариант на брошурата предоставя само обща информация; описаните характеристики не са валидни за конкретен пазар. Възможно е 
илюстрациите или текстът да включват упоменаване на модели, характеристики или условия, които не се предлагат в някои региони, било като стандартно 
изпълнение или като опция. Също така може да не са споменати специални характеристики, които се предлагат. Затова винаги се консултирайте с вашия 
представител на Ford за най-новите подробности и актуалните цени.

Публикувано от Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England. Регистрация в Англия под № 235446..
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ИЗПРОБВАЙТЕ ГО ДНЕС
Най-добрият начин да откриете вълнуващата серия Puma е зад волана.

Изпробвайте го и вашият местен представител на Ford ще ви съдейства възможно най-скоро.


