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blagi hibrid (mHEV)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 22.380

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 7-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 24.430

Opombe Maloprodajne cene določa predmetni cenik, ki velja od 14.7.2022 dalje. Končno ceno za kupca določi pooblaščeni prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse 
predpisane dajatve.
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 € in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam. 

 Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolične. 
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Serijska oprema

ZUNANJE LASTNOSTI VARNOST IN ZAŠČITA
Jeklena platišča s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17 Tempomat z omejevalnikom hitrosti
Prednja maska s kromiranimi vstavki Opozorilnik za nepripete varnostne pasove na zadnjih sedežih
Spodnji del odbijačev in obrobe kolesnih lokov v nevtralni sivi barvi Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Pragovi v nevtralni sivi barvi, krom elementi na boku vozila Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Črna obroba bočnih stekel Zračni zavesi
Spojler zadaj Elektronski nadzor stabilnosti 'ESC' 
Aktivna mrežica za zajem zraka  Vključuje: pomoč pri speljevanju v klanec  (HLA), protiblokirni zavorni sistem ABS,
Prednji meglenki s statičnima lučkama za osvetlitev zavojev pomoč pri zaviranju v sili (EBA)
LED projektorski žarometi z LED dnevnimi lučmi (LED zasenčeni žarometi, MyKey
halogenski dolgi žarometi)
LED luči zadaj
Samodejni vklop žarometov

NOTRANJE LASTNOSTI
Osvetljen predal za rokavice
Plosko poklopna naslonjala zadnjih sedežev, deljiva v razmerju 60/40
3-kraki volanski obroč odet v Sensico umetno usnje
Ročica ročne zavore odeta v Sensico umetno usnje
Gumb prestavne ročice odet v Sensico umetno usnje
Prednja tepiha iz velurja
Sredinska konzola s prostorom za shranjevanje in naslonom za roko
Ambientalna LED osvetlitev notranjosti

PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava
Avdio sistem Ford SYNC 2,5 z  zaslonom na dotik + DAB

Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov,  DAB
SYNC 2,5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play)
volanske kontrole, 2 USB vtičnici

Ford Pass Connect modem
Električno 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
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 z lučkama za osvetlitev tal
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 
Osvetljena ogledala v senčnikih spredaj
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OPREMA ZA DOPLAČILO

ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije - standardna STND S

Blazer Blue
Nekovinska barva karoserije 73R 260

Frozen White 
Kovinska barva karoserije 73 580

Agate Black, Solar Silver, Desert Island Blue
Posebna kovinska barva karoserije 73P 720

Magnetic
Unikatna kovinska barva karoserije 73K 870

Fantastic Red
Super premium kovinska barva karoserije 73SP 1.190

Grey Matter
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom) B2GAM 260

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
      Jeklena  platišča s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17 D2YDZ S
A  10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17 D2YBV 150

AVDIO IN NAVIGACIJSKI SISTEMI
Avdio sistem Ford SYNC 2,5 z zaslonom na dotik + DAB ICFAV S

Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov,  DAB, SYNC 2,5 (Bluetooth®, funkcija 
povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play), volanske kontrole, 2 USB vtičnici, 

PAKETI OPREME
Zimski paket AGWAB 680

 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevan volanski obroč
 - ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla

Paket za pomoč vozniku 3 AGKAD 480
 - sistem za preprečevanje trčenja (s kamero)
 - zaviranje po trčenju
 - inteligentni omejevalnik hitrosti
 - pomoč pri vzdrževanju smeri  (LKA)
 - opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu
 - opozarjanje na nezbranost voznika
 - prepoznavanje prometnih znakov za hitrost
 - samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Paket udobje Plus AGEACp 650
 - klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 - prednja brisalca s senzorjem za dež in samozatemnitveno vzvratno ogledalo
 - blazinica za brezžično polnjenje telefona
 - zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 150
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FORD PUMA
Titanium

Armaturna plošča barva Ebony 
material Tkanina

barva Ebony 
barva šivov Metal Grey

WERSO 137Z7
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○Grey Matter

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost Sedeži

● - serijska oprema

○ - oprema za doplačilo

Solar Silver
Desert Island Blue

Posebna kovinska barva
Magnetic

Unikatna kovinska barva

Zunanjost

Nekovinska barva
Blazer Blue

Frozen White
Kovinska barva

Agate Black

Fantastic Red 
Premium unikatna kovinska barva

Blazer Blue Frozen White

Agate Black Solar Silver

Desert Island Blue Magnetic

Fantastic Red Grey Matter



FORD PUMA TEHNOLOGIJE

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 
dodatno podporo bencinskemu motorju, ko jo ta potrebuje, in s pomočjo tehnologije regenerativnega 
 zaviranja polni baterijo, da tako izboljša varčnost vozila in zmanjša izpuste. Prav tako Pume ni treba priklapljati 
na zunanji vir energije, saj se 48-voltni baterijski paket polni kar med vožnjo.

Pomočnik za varčno vožnjo (EcoCoach)
Pomočnik za varčno vožnjo prikazuje učinkovitost trenutne vožnje in vam tako pomaga znižati porabo. 
Posreduje informacije o prestavljanju, pospeševanju, zaviranju in hitrosti. 

Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in kolesarjev
Pomoč pri preprečevanju trčenja z zaznavanjem pešcev s pomočjo kamere preverja cesto 
pred vozilom. Če zazna nevarnost trčenja z vozilom, pešcem ali kolesarjem, vas najprej opozori. Če ne 
ukrepate pravočasno, sistem zavira s polno močjo, da prepreči nezgodo ali zmanjša stopnjo trčenja v primeru, 
 da se mu ni možno izogniti. Sistem deluje pri hitrosti od 5-130 km/h.  Sistem s kamero in radarjem deluje do 
maksimalno dovoljene hitrosti. Zaznavanje pešcev in kolesarjev deluje do cca. 80 km/h.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da
ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite 
nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na 
spolzkih podlagah.

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 
odzivnost stopalke za pospeševanje, krmiljenje in celo prestavljanje. Na voljo je pet različnih načinov: Normal, 
ECO, Sport, Slippery (spolzko) in Trail (kolovoz).

Ford Pass Connect modem
FordPass Connect uporabnikom z mobilno aplikacijo FordPass omogoča daljinsko upravljanje različnih
funkcij vozila od koderkoli, kjer je na voljo signal za prenos mobilnih podatkov – vključno z odklepanjem
in zaklepanjem vrat, zagonom na daljavo (samo vozila s samodejnim menjalnikom), iskanjem vozila
in preverjanjem stanja (količina goriva, tlak v v pnevmatikah in še kaj).
Povezljivost telefona z modemom FordPass Connect je na voljo 5 let. Uporaba je brezplačna.

DAB (Digital Audio Broadcasting)
Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora
za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti 
digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj 
enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih 
storitev. 

Ford MyKey®
Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo 
varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo 
brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate
omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite 
zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev.

Blazinica za brezžično polnjenje telefona
S pomočjo blazinice za brezžično polnjenje telefona lahko naprave, ki to omogočajo, polnite med vožnjo ne
da bi za to potrebovali kabel. Blazinica se aktivira, ko nanjo položite kompatbilen telefon. V primeru, da 
na blazinico odložite denarnico ali kakšen drug predmet, ostane neaktivna. Tako prepreči poškodovanje
kreditnih kartic. 

Megabox
Del Puminega prtljažnika je inovativni novi spodnji predal v prtljažniku - Megabox. Ne le, da zagotavlja 
dodatnih 80 litrov prostora za shranjevanje in je možno v njem spraviti do 115 cm visoke predmete, Megabox 
ima tudi vodotesno oblogo in čep za izpust tekočin, zato omogoča preprosto čiščenje z vodo in je idealen 
prostor za shranjevanje mokrih škornjev in blatne športne opreme.

Ogrevan volanski obroč
Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan 
volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

Ogrevano vetrobransko steklo
Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb 
in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam 
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, 
je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne 
bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili 
za vedno.

Slike so simbolične.


