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ATT KÖRA NYA
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Puma ST-Line X i Desert Island Blu-metalliclack som tillval och 19"
5-ekrade mattsvarta aluminiumfälgar.
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1UTFORSKA

BYGGD FÖR ATT PRESTERA
Utvecklad av Ford Performance-teamet laddar den sensationella nya
Puma ST PLUS hårt med sina 200 hk (147 kW) 1,5-liters Ford
EcoBoost-motor och levererar 0-100 km / h acceleration på bara 6,7
sekunder. Sofistikerade sportteknologier inkluderar en imited-slip
differential (tillval), patenterade kraftvektorfjädrar och ett unikt
styrställ för att hålla dig säkert i kontakt med vägen.
Prestandaförbättringar och aggressiv styling hjälper till att skilja
Puma ST PLUS från varandra, medan dess innovativa 80-liters * Ford
MegaBox golvförvaringsfack ger praktisk användning varje dag.

Puma ST PLUS i Grey Matter (tillval) med 19" aluminiumfälgar (standard).
*Last- och lastkapacitet begränsad av vikt och viktfördelning.
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*Anm. Mer information om bränsleeffektivitet och utsläpp återfinns i avsnittet om bränsle och prestanda.

ELEKTRIFIERAD PRESTANDA

PUMA ECOBOOST HYBRID
Nya spännande Puma EcoBoost Hybrid har sofistikerad
mildhybridteknik för lägre koldioxid-utsläpp, optimerad
bränsleeffektivitet och bättre respons. I 48-volts mildhybrid-drivlinan
integreras sömlöst eldrivning med ett urval av två olika trecylindriga
lågfriktionsmotorer på upp till 155 hk (114 kW).

Mildhybridtekniken utnyttjar en remdriven integrerad startmotor/
generator (BISG) som ersätter standardgeneratorn. BISG fungerar
även som en elmotor där batterikraften, särskilt vid lägre varvtal, ger
extra bett och respons för en mer flexibel och engagerande
körupplevelse.

Genom regenerativ bromsning återvinns energin då du saktar ner för
att sedan utnyttjas vid acceleration, så att prestanda och
verkningsgrad ökas samtidigt som utsläppen minskar.

Puma EcoBoost Hybrid finns nu tillgänglig med en ny växellåda med
dubbelkoppling. Den sjuväxlade automatiska kan göra körning
mindre krävande, särskilt i stadskörning och stopp-start-trafik.
Dessutom kompletterar snabba, sömlösa växlar hybridkraftverkets
elektriskt förstärkta prestanda för att ytterligare förbättra dess kul att
köra karaktär

UTFORSKA1

Puma ST-Line Vignale i färgen Magnetic (tillval) och 18"
10-ekrade Absolute Black machined aluminiumfälgar (standard).
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Puma ST-Line X i Desert Island Blue-metalliclack (tillval) och 19" 5-ekrade
mattsvarta aluminiumfälgar (tillval)

*MegaBox-lastvolymen beror på specifikationen: 456 l; 422 l (med fullvärdig reservhjul).

UTFORSKA1

SMART UTNYTTJANDE AV
UTRYMMET

ÖVERRASKANDE RYMLIG
Livet i staden kräver en smart användning av utrymme. Nya Ford
Puma har tagit vara på den här tanken. Designen är inte bara tänkt
att vara elegant, utan även funktionell.

Till att börja med så är det enkelt att få åtkomst till lastutrymmet
även om du har händerna fulla. Om du har bilnycklarna i fickan eller
väskan, behöver du bara "sparka till" under bakre stötfångaren för att
öppna bakluckan med smart öppningsfunktion. Insynsskyddet är inte
fixerad vid andra sätesraden och lyfter tillsammans med bakluckan
så att du får plats med större föremål i lastutrymmet.

Men det som är riktigt smart är att bilen har ett nytt, innovativt
Megabox-lastutrymme. Det kan användas när du behöver ett extra
stort lastutrymme och har dessutom en vattentät ytbeläggning och
ett dräneringshål. Om du är en aktiv person, passar lastutrymmet
optimalt för förvaring av våt och lerig utrustning och är så pass
generöst att man kan ställa in ett helt golfset upprätt.
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VÄGEN FRAMÅT

FULL KONTROLL
Med smarta funktioner och innovativ teknik har du full kontroll i Ford
Puma. ST-Line är utrustad med 12,3" heldigital instrumentgrupp och
avancerad 8" pekskärm samt många andra tjänster och funktioner
som finns tillgängliga via SYNC 3-infotainmentsystemet och det
inbyggda FordPass Connect-modemet. Varje funktion har utformats
för att göra din resa enklare.

UTFORSKA1

Puma ST-Line X i delvis Sensico® konstläderklädsel.

*Kör inte medan distraherad. Använd röststyrda system när det är möjligt; använd inte handhållna enheter
under körning. Vissa funktioner kan vara låsta medan fordonet är i växel. Inte alla funktioner är kompatibla med
alla telefoner.
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Puma ST-Line Vignale i Magnetic (tillval) och  18" 10-ekrade Absolute Black machined
aluminiumfälgar (standard).

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 2 11/08/2021 12:56:32

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021

Puma ST-Line Vignale i Magnetic (tillval) och  18" 10-ekrade Absolute Black machined
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Puma ST-Line Vignale i Magnetic (tillval) och 18" 10-ekrade Absolute Black
machined aluminiumfälgar (standard).

REN NJUTNING

PUMA ST-LINE VIGNALE (EJ FÖR SVERIGE)

UTFORSKA1
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Puma ST-Line Vignale i Magnetic (tillval) och 18" 10-ekrade Absolute Black
machined aluminiumfälgar (standard).

REN NJUTNING
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Puma ST-Line Vignale med standard Captain premium Sensico® konstläder i
Ebony.

STIL OCH INGENUITET

FRAMTAGEN FÖR DIN KOMFORT
Den stilfullt bekväma interiören i Ford Puma ST-Line Vignale (ej för
Sverige) ger ett varmt välkomnande. Sitsen är trimmad i sportigt,
avancerat syntetmaterial och lyxigt perforerat Sensico®. Inom denna
förfinade miljö kan du njuta av den balanserade utgången från B&O
Sound System med 10 högtalare.

■ Panoramasoltak låter ljuset strömma in för att förbättra känslan
av rymd. Det glidande glaset ger frisk luft när det öppnas och har
en reflekterande solbeläggning för att hålla inredningen sval när
den är stängd, medan en inre solskydd ger extra skugga när du
behöver det (tillval).

■ 7-växlad automatisk växellåda med dubbelkoppling lägger till
en ny nivå av förfining, med smidiga växlingar och lyhörd prestanda.
(tillval). Inkluderar rattmonterade paddelreglage på ST-Line.

UTFORSKA1
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Puma ST PLUS iMean Green (tillval) med 19" 5x2 ekrade Magnetite machined
aluminiumfälgar (standard).

KUL KÖRNING

PERFORMANCE TEKNOLOGI MED STIL
Puma ST PLUS djärva sportstyling fortsätter med en Ford
Performance-präglad splitter integrerad i den främre stötfångaren
som ökar front-down downforce med nästan 80 procent för stor
stabilitet och grepp. En stor bakpoiler bak hjälper Pumas
aerodynamiska prestanda, medan en distinkt diffuser är integrerad i
den bakre stötfångaren.

Avgassystemet med dubbla slutrör i rostfritt stål hjälper till att
maximera prestanda och inkluderar aktiv avgasventilsteknik som kan
förstärka den trecylindriga motorns naturligt sportiga ljud. Puma ST
PLUS har också fyra valbara körlägen, inklusive sportläge och - för
första gången i ett Ford Performance-fordon - Eco-läge, för den
ultimata Puma-körupplevelsen.

UTFORSKA1
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TA KONTROLLEN

SÄTT DIG I FÖRARSÄTET
Puma ST PLUS iögonfallande utseende och smarta tekniker
fortsätter inuti, vilket hjälper dig att hålla kontrollen och fokuserad på
vägen. Djupt förstärkta Recaro-sportsäten - präglade med ST-
logotypen - håller dig och din främre passagerare stadigt på plats.
Ford Performance-instegslister, en plan ratt nedtill i läder och
ST-växelspaksknopp ökar sportens atmosfär. Medan
standardfunktionerna, inklusive en trådlös laddningsplatta,
Quickclear uppvärmd vindruta, främre och bakre parkeringssensorer
och regnsensor hjälper till att maximera din komfort och
bekvämlighet.

UTFORSKA1

Puma ST PLUS med standardklädsel.
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SE LIVET ANNORLUNDA

GÅ DIN EGEN VÄG
Oavsett vilken version av Puma du väljer hittar du att den redan har
en omfattande lista med standardspecifikationer. Nu lägger du till
ännu mer raffinerad stil med ditt val av exklusiva inrednings- och
exteriörfunktioner, till exempel:

■ 19" 5-ekrade Matt Black machined aluminiumfälgar (tillval
ST-Line och ST-Line X)

■ Panoramasoltak elmanövrerad med tiltfunktion (tillval)
■ Svarta takrelingar (tillval, inte kombinerbart med

panoramasoltak)
■ Uppvärmbar läderratt (tillvalspaket, standard ST Plus)

UTFORSKA1

Puma ST-Line X i Solar Silver metalliclack (tillval) med 19" 5-ekrade Matt Black
machined aluminiumfälgar (tillval).
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1.

2.

UTFORSKA1

DESIGNAD FÖR LIVET

MADE FOR LIVING
Livet i staden kan vara hektiskt. Kaffe kan spillas, lera och smuts kan
tas in med våta fötter. Och du är inte en som hänger dig för på hur
obefläckad din bil är. Därför har vi skapat nya sittdesigner för din
Puma, med helt avtagbara sitsöverdrag fram och bak. Sittöverdraget
kan också tvättas i maskin och har en integrerad dragkedja som gör
det lättare att ta bort dem vid behov. (tillval Titanium)

Avtagbar klädsel

Titanium kan fås med avtagbara
sitsöverdrag med integrerade
blixtlås, vilket gör det lättare att ta
bort dem för att tvätta eller byta
för en annan design av
sitsöverdraget från vårt
tillbehörssortiment.
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3.

4.

MATCHA DIN STIL
Pumas blixtlåsstolar gör det lättare än någonsin att förvandla din bils
interiör när du känner för en förändring. Erbjuds i ett urval av tyger och
mönster - inklusive ett trendigt kamouflagemönster - de
familjevänliga sitsöverdrag som gör det lättare än någonsin att städa
upp efter juicespill eller husdjur, samtidigt som det ger dig ännu fler
sätt att anpassa din bil. Det är enkelt att rengöra sitsöverdraget.
Packa bara upp och lägg i tvättmaskinen och byt enkelt ut med den
andra uppsättningen för att hålla din Pumas interiör frisk.

Välj mellan en rad olika dragkedjedesigner:

1. Bayon (Tillval Titanium)
2. Frameout (Tillbehör Titanium)
3. Tartan zipper (Tillbehör Titanium)
4.Camouflage (Tillbehör Titanium)

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 2 11/08/2021 12:57:11

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021

3.

4.

MATCHA DIN STIL
Pumas blixtlåsstolar gör det lättare än någonsin att förvandla din bils
interiör när du känner för en förändring. Erbjuds i ett urval av tyger och
mönster - inklusive ett trendigt kamouflagemönster - de
familjevänliga sitsöverdrag som gör det lättare än någonsin att städa
upp efter juicespill eller husdjur, samtidigt som det ger dig ännu fler
sätt att anpassa din bil. Det är enkelt att rengöra sitsöverdraget.
Packa bara upp och lägg i tvättmaskinen och byt enkelt ut med den
andra uppsättningen för att hålla din Pumas interiör frisk.

Välj mellan en rad olika dragkedjedesigner:

1. Bayon (Tillval Titanium)
2. Frameout (Tillbehör Titanium)
3. Tartan zipper (Tillbehör Titanium)
4.Camouflage (Tillbehör Titanium)
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Obs: SYNC 3-smartphoneintegration är endast tillgänglig med iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) eller högre. 100% ansluten. Endast AppLink skulle medföra avgifter. För att kontrollera om Apple CarPlay och Android Auto finns på din marknad, se
officiella Apple CarPlay- och Android Auto-webbplatser för den senaste informationen. Kartuppdateringar är gratis under en begränsad tid efter fordonsregistrering.
*Kör inte medan distraherad. Använd röststyrda system när det är möjligt; använd inte handhållna enheter under körning. Vissa funktioner kan vara låsta medan fordonet är i växel. Inte alla funktioner är kompatibla med alla telefoner.
**Det inbyggda modemet ansluts vid leveranstidpunkten. Du kan välja att välja in / ut vissa datadelningar. Om tillgängligt är FordPass Connect fjärrfunktioner gratis i tio år, därefter kan en prenumeration betalas.
†Live Traffic-åtkomst är gratis de första 12 månaderna efter registreringen av en ny Ford med SYNC 3 med navigering; därefter krävs ett licensabonnemang.
††Lokal riskinformation är gratis de första 12 månaderna efter köpet av en ny Ford med vissa förarinformationsmoduler; därefter krävs ett licensabonnemang.
†Fjärrstart endast tillgänglig på modeller med automatisk växellåda.
‡Ford eCall delar fordonets plats och hjälper passagerarna att inleda ett samtal på respektive språk till det lokala kommunikationscentret, efter en bilkraschhändelse som involverar en krockkuddesdrift eller avstängd bränslepump. Funktionen fungerar i
mer än 40 europeiska länder och regioner.
ØFordPass-appen, kompatibel med utvalda smarttelefonplattformar, är tillgänglig via en nedladdning. Meddelande- och datahastigheter kan gälla.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreras smidigt med din smartphone för att underlätta
kommunikation och navigering. Du kan styra SYNC-kompatibla appar med
AppLink, och med Apple CarPlay och Android Auto kan du använda 8-tums
färgpekskärmen på samma sätt som om den vore telefonens display
(Android Auto är ej tillgängligt i Sverige vid trycktillfället). Via pekskärmen
eller enkla röstkommandon kan du ringa samtal, skriva och lyssna på
textmeddelanden och sköta både musik och satellitnavigering.

FORDPASS CONNECT
FordPass Connect-modemet som är inbyggt i din bil möjliggör en rad
funktioner som är utformade för att göra körningen enklare och roligare**.
Dessa inkluderar Live Traffic† som levererar uppdaterad trafikinformation till
ditt SYNC 3-navigationssystem och lokal farainformation†† som kan varna
dig för kommande faror innan de stöter på. I händelse av en olycka hjälper
eCall‡ passagerare att ringa ett samtal med räddningstjänsten och delar din
plats. Medan det finns optimal anslutning, tillhandahåller det också inbyggt
Wi-Fi*** för högst tio enheter.

FORDPASS APP
Få ut mesta möjliga av din anslutna bilupplevelse med FordPass-appenØ.
Från smarta fjärrfunktioner till detaljerade fordonshälsorapporter, FordPass-
appen låter dig komma åt ännu fler funktioner via din smartphone. För
trygghet kan du låsa eller låsa upp ditt fordon var du än är, och till och med
avfrosta vindrutan och aktivera de uppvärmda sätena och uppvärmda ratten
(där sådana finns) en kall vintermorgon (endast modeller med automatisk
växellåda).

Hälsovarningar skickar viktig information, till exempel däcktryck och
bränslenivåvarningar, direkt till din telefon. Dessutom, om ditt fordon är
utrustat med ett larm (tillval), kommer en push-avisering att varna dig om
systemet utlöses.

Anslut din Puma till FordPass.

UTFORSKA1

UPPKOPPLAD OCH UNDER KONTROLL
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INTELLIGENT ADAPTIV FARTHÅLLARE MED
EVASIVE STEERING ASSIST
Nya Puma gör det enkelt att köra i tät trafik. Den adaptiva farthållaren
bibehåller ett säkert avstånd till framförvarande fordon och kan även
stoppa bilen helt.

Kollisionsförberedande system med Evasive Steering Assist varnar
för eventuella faror (som fordon och fotgängare) och kan styra bilen
runt ett hinder samtidigt som systemet bromsar bilen för att minska
kollisionens omfattning eller undvika den helt och hållet.

MARKBELYSNING MED PUMA-LOGOTYP
Garanterar ett trevligt välkommande varje gång du låser upp
dörrarna. Marbelysningen i sidospeglarna projecerar en iögonfallande
Puma-logotyp på marken (standard ST-Line Vignale).

UTFORSKA1

ØAnvänder sensorer. 2)Förarassistansfunktion. *Kollisionsförberedande system med fotgängardetektering kan
upptäcka fotgängare. Dock inte under alla förhållanden, och det ersätter inte säker körning. Se ägarhandboken
för systembegränsningar. **Evasive Steering Assist kontrollerar inte styrningen.
NoteAnm Endast tillgängligt för modeller med automatväxellåda. Vid stopp längre än tre sekunder måste
föraren ingripa och trycka på ”RES”-knappen eller gaspedalen för fortsatt systemfunktion.
Anm Förarassistansfunktioner är bara komplement och ersätter inte behovet av förarens uppmärksamhet,
omdöme och kontroll av fordonet.
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VALBARA KÖRLÄGEN
Anpassa din körupplevelse till omgivningen genom att välja mellan
fem körlägen. Välj olika konfigurationer av prestanda, effekt och
bränsleekonomi genom att välja mellan lägena Normal, Sport, Trail,
Slippery och Eco.

Systemet justerar inställningar som exempelvis gasrespons och
styrkänsla, samt växlingskarakteristik på bilar med
automatväxellåda. Instrumentgruppen ändrar visning för varje vald
inställning och har även ett "tyst" läge som endast visar viktig
information.

PANORAMATAK
Njut av vyerna i omgivningen på ett bekvämt och behagligt sätt i din
Ford Puma. Via det elmanövrerade panoramataket kan världen
utanför komma in till dig i kupén. Den skjutbara glaspanelen har i
stängt läge en solskyddsbeläggning som håller interiören sval, och
släpper in ett överflöd av frisk luft i öppet läge. En solskyddsgardin på
insidan ger extra skugga när du behöver det.
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LED-STRÅLKASTARE
Högeffektiva LED-strålkastare med lång livslängd ger ett starkt och
naturligt ljus med ett mycket exakt ljusmönster. De känner även av
när det är mörkt. Helljusautomatiken känner av mötande fordon och
växlar automatiskt till halvljus. Endast tillsammans med
körfältshållare (del av körfältsassistans).

KOLLISIONSFÖRBEREDANDE SYSTEM*†

Det kollisionsförberedande systemet med fotgängaridentifiering
övervakar avståndet till andra fordon och fotgängare, även då det är
mörkt. Om en potentiell kollision detekteras kan systemet varna dig
med ljudsignaler och visuella varningar och, om så behövs, förladda
bromsarna och öka bromskänsligheten för att hjälpa till att ge fullt
gensvar när du bromsar.

UTFORSKA1

ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion.
*Detektering av fotgängare är utformad för att fungera med fordonshastigheter på upp till 80 km / h.
Förkollisionsassistent med fotgängaravkänning kan upptäcka fotgängare, men inte under alla förhållanden och
ersätter inte säker körning. Se användarhandboken för systembegränsningar.
Notera: Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning
och behov av att kontrollera fordonet.
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BACKKAMERA
Praktisk funktion som används vid parkering och när sikten är skymd.
Funktionen aktiveras när backväxeln läggs i. Den backkameran visar
området bakom bilen på SYNC 3-skärmen.

2)Förarassistansfunktion.
Notera: Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning
och behov av att kontrollera fordonet.
** Kameror fungerar bara med hastigheter under 10 km/h.

FUNKTIONER
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DÖDAVINKELNVARNING*
Dödavinkelnövervakning meddelar dig via en diskret varningslampa i
ytterbackspeglarna när systemet känner av ett annat fordon –
personbil, skåpbil eller lastbil – i bilens döda vinkel under körning. På
liknande sätt varnar funktionen Varning för korsande trafik om ett
fordon i rörelse eller en annan fara registreras när du backar ut från en
vinkelrät parkeringsficka, och kan ansätta bromsarna automatiskt om
du inte reagerar i tillräcklig omfattning.

SÄTEN MED SVANKMASSAGE
Pumas förarsäte och frampassagerarsäte har en massagefunktion för
extra komfort och stöd. Funktionen aktiveras med en knapptryckning
och har en 3-vägs massageinställning som är perfekt för trötta
muskler och långa resor. (endast ST-Line Vignale)

UTFORSKA1

Ø Använder sensorer.
2) Förarassistansfunktion.
Notera Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning
och behov av att kontrollera fordonet.
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TRÅDLÖS MOBILLADDNING
En funktionell trådlös laddningsplatta som håller dina enheter
laddade och redo att använda.

FUNKTIONER
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2
VÄLJ
Med ett urval av exteriör och interiör styling finns
det en ny Ford Puma som passar dig.

Förstklassiga material ger Pumas Titanium-
modeller en sofistikerad miljö med högsta
komfort.

Titanium

Nyckelfunktioner

■ 17" aluminiumfälgar
■ Elektriskt manövrerade och uppvärmda

dörrbackspeglar med integrerad blinkers.
■ Farthållare med justerbar hastighetsbegränsare
■ Parkeringssensorer bak

Den distinkta personligheten hos ST-Line är ett
lysande nytt bidrag till vår toppmoderna
sportserie.

ST-Line

Nyckelfunktioner (utöver Titanium)

■ 17" 5x2-ekrade Luster Nickel aluminiumfälgar
■ Yttre sportpaket med bakre diffuser
■ Kromat avgasutblås
■ 12.3" (31.24 cm) full TFT/LCD instrument cluster
■ 3-ekrad sportratt med röda sömmar
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MODELLÖVERSIKT

Den robusta kraften hos ST-Line X ger en
oförglömlig körupplevelse genom att kombinera
fantastisk acceleration, smidighet och kontroll.

Ej för Sverige!

ST-Line X ST-Line Vignale

Nyckelfunktioner (utöver ST-Line)

■ 18" 5x2-ekrade Matt Black aluminiumfälgar
■ Delvis Premium Sensico® konstläderklädsel
■ Klimatanläggning
■ B&O Premium Audio System med 10 högtalare och

subwoofer

ST PLUS är praktisk och förfinad med
huvudsvängande stil och levererar äkta hot-
spänningar

ST PLUS

Nyckelfunktioner (utöver ST-Line)

■ 19" 5x2-ekrade Magnetite machined aluminiumfälgar
■ Svartlackerat tak & speglar
■ Rödlackerade bromsok
■ Dubbla kromade avgasutblås
■ Främre instegslister med Ford Performance logotyp

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 2 11/08/2021 12:57:43

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021

MODELLÖVERSIKT

Den robusta kraften hos ST-Line X ger en
oförglömlig körupplevelse genom att kombinera
fantastisk acceleration, smidighet och kontroll.

Ej för Sverige!

ST-Line X ST-Line Vignale

Nyckelfunktioner (utöver ST-Line)

■ 18" 5x2-ekrade Matt Black aluminiumfälgar
■ Delvis Premium Sensico® konstläderklädsel
■ Klimatanläggning
■ B&O Premium Audio System med 10 högtalare och

subwoofer

ST PLUS är praktisk och förfinad med
huvudsvängande stil och levererar äkta hot-
spänningar

ST PLUS

Nyckelfunktioner (utöver ST-Line)

■ 19" 5x2-ekrade Magnetite machined aluminiumfälgar
■ Svartlackerat tak & speglar
■ Rödlackerade bromsok
■ Dubbla kromade avgasutblås
■ Främre instegslister med Ford Performance logotyp

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 2 11/08/2021 12:57:43

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021



Titanium
Utrustning – exteriör

■ 17" 10-ekrad aluminiumfälg
■ Fönsterlister med krominlägg
■ Bakre lampor i LED
■ Elinfällbara sidospeglar med markbelysning
■ Främre dimljus

Utrustning – interiör

■ Körfältsassistans (med körfältsvarning och körfältshållare)
■ Uppvärmbara framstolar
■ Luftkonditionering
■ Mittkonsol med två belysta mugghållare, armstöd med

öppningsbart förvaringsfack, USB-anslutning och 12 V-uttag
■ 4,2" färg-TFT analog instrumentgrupp
■ SYNC 3 med 8'' pekskärm & navigation, 7 st högtalare, Bluetooth,

DAB

Motorer

Bensin
1.0L Ford EcoBoost 125 hk E85
1.0L Ford EcoBoost 125 hk mildhybrid

MODELLER2

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 1 11/08/2021 12:57:47

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021

Titanium X
Ej för Sverige!

VERSIONER
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ST-Line
Exteriör utöver Titanium

■ 17" 5-ekrade Luster-Nickel-lättmetallfälgar
■ Automatiska strålkastare med vindrutetorkare med

regnsensor och helljusautomatik
■ Unik ST-Line-stötfångare fram i karossens färg och

bakre stötfångare i karossens färg med diffusor
■ Bakspoiler (karossens färg)
■ ST-Line-sidoemblem
■ Avgasutblås i krom

Interiör utöver Titanium

■ 12,3" full-TFT/LCD-instrumentgrupp
■ Svart läderklätt handbromsgrepp med röda sömmar
■ Mjuk växeldamask med röda sömmar
■ Växelspaksknopp i aluminium
■ 3-ekrad, konstläderklädd sportratt med unika röda

sömmar
■ Mörkt innertak
■ Ford Power-startknapp

Motorer

Bensin
1.0L Ford EcoBoost 125 hk E85
1.0L Ford EcoBoost 125 hk mildhybrid

MODELLER2
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*eCall is an innovative SYNC feature that uses a Bluetooth®-paired and
connected mobile phone to help vehicle occupants initiate a call to the local
Communications Centre, following a vehicle crash event involving an airbag
deployment or fuel pump shut off. The feature operates in more than 40
European countries and regions.

ST-Line X
Exteriör utöver ST-Line

■ 18" 8-ekrade, polerade aluminiumfälgar
■ Mörktonade rutor bak
■ Laminerad vindruta
■ Automatiska vindrutetorkare med regnsensor

(inkluderar backspegel med automatisk avbländning)

Interiör utöver ST-Line

■ Säten med konstläderdetaljer
■ Luftkonditionering med elektronisk automatisk

temperaturreglering (EATC)
■ Backspegel med automatisk avbländning
■ B&O Sound System, 10 högtalare & subwoofer

Motorer

Bensin
1,0L EcoBoost 125 hk E85
1,0L EcoBoost 125 hk mildhybrid

MODELLER2
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ST-Line Vignale
Ej för Sverige!

MODELLER2
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MODELLER2
ST PLUS
Exteriör

■ 19" 5x2-ekrade Magnetite machined aluminiumfälgar
■ Svartlackerat tak & speglar
■ Främre & bakre parkeringssensorer
■ Rödlackerade bromsok
■ LED-strålkastare

Interiör

■ Automatisk klimatanläggning
■ Främre instegslister Ford Performance logo
■ Recarostolar fram
■ Uppvärmbar läderratt
■ Uppvärmbar vindruta
■ Ford KeyFree System med startknapp

Motorer

Bensin
1.5L Ford EcoBoost 200 hk
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3
ANPASSA
Välj färg, fälgar, tillval och tillbehör, och gör
Puma till din.

En speciell lackeringsprocess i flera steg ger Ford Puma en attraktiv
och hållbar exteriör. Tack vare allt från vaxfyllda karosshålrum till

det skyddande täckskiktet, bidrar nya material och
appliceringsprocesser till att din Ford Puma ser lika elegant ut även

efter många års användning.

LIVET I FÄRG!

Mean Green†

Metalliclack*
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Blazer Blue
Solid lack

Agate Black
Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*

Frozen White
Solid lack*

Solar Silver
Metalliclack*

Grey Matter
Solid

Desert Island Blue
Metalliclack*

FÄRGER

*Mot extra kostnad.
†Endast för ST PLUS.

Ford Puma omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från och med bilens
första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.

Obs! Bilderna är endast avsedda för att illustrera karossfärgerna och kan avvika
från aktuella specifikationer eller de produkter som finns tillgängliga på vissa
marknader. Färger och klädslar som återges i broschyren kan av trycktekniska

skäl avvika från de faktiska färgerna.

Fantastic Red
Metalliclack*
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Solid lack*
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*Mot extra kostnad.
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skäl avvika från de faktiska färgerna.

Fantastic Red
Metalliclack*
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Alhambra i Ebony
Standard Titanium

Court i Ebony
Standard ST-Line

Ej för Sverige!

Ej för Sverige! Ej för Sverige!

ANPASSA3 KLÄDSLAR

Ej för Sverige!
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Tire on casual i Ebony
Standard ST-Line X

Ej för Sverige!

Ej för Sverige!

Acceleration Regular/Irregular i Black Dinamica
Standard ST PLUS
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Tire on casual i Ebony
Standard ST-Line X

Ej för Sverige!

Ej för Sverige!

Acceleration Regular/Irregular i Black Dinamica
Standard ST PLUS
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17" 17" 18"
10-ekrad lättmetallfälg
Standard på Titanium
(med 215/55 R17-däck)

5-ekrad lättmetallfälg i Luster-Nickel
Standard på ST-Line
(med 205/45 R17-däck)

Ej för Sverige!

ANPASSA3

Notera Alla aluminiumfälgar finns som tillbehör via din Ford-återförsäljare mot en extra kostnad.
Besök: www.ford-accessories.com

18" 19"
Ej för Sverige! 5-ekrad mattsvart lättmetallfälg

Tillval för ST-Line X
(med 225/40 R19-däck)

FÄLGAR

19"
Ej för Sverige!
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18"
8-ekrad, polerad lättmetallfälg
Standard på ST-Line X
(med 205/40 R18-däck)

19"
5x2-ekrad Magnetite machined aluminiumfälg
Standard på ST PLUS
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18"
8-ekrad, polerad lättmetallfälg
Standard på ST-Line X
(med 205/40 R18-däck)

19"
5x2-ekrad Magnetite machined aluminiumfälg
Standard på ST PLUS

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 2 11/08/2021 12:58:49

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021



1.

4. 5.

2.

6.

3.

TILLBEHÖRPERSONIFIERING3
1. Skyddsfilm för bakre stötfångare

2. Padsforall® matta

3. Skyddsfilm för dörrtrösklar

4. Klädhängare

5. Förstahjälpen kit

6. Bagageboxar

7. Megabox matta

8. Gummimattor

9. Lastnät

10. Takräcken*

11. Thule® Takfäste för cykel**

12. Stänkskydd
+IGaranti av tillbehör ges av leverantören.
*50 kg max taklast (inte med panoramatak).
**20 kg max cykellast.

För fler tillbehör till Puma, besök
www.ford-tillbehoer.se

Ford livsstilsprodukter går att köpa på 
fordlifestylecollection.com/se7. 8. 9.
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1

2

4

Notera: Mer information om bränsleeffektivitet och utsläpp återfinns i Avsnitt 4, bränsle och prestanda.

4
SPECIFIKATIONER
Lär känna din Ford Puma utan och innan,
med allt från den intelligenta motortekniken
till det generösa lastutrymmet.

Puma EcoBoost
Hybrid
Tillgänglig med 125 hk (92 kW)
Ford EcoBoost Hybrid-motor

1.0L Ford EcoBoost bensinmotor

Puma EcoBoost Hybrid finns med 125 hk (92 kW) bensinmotor.

Remdriven integrerad startmotor/generator (BISG)

BISG fungerar som en elmotor som sömlöst integreras med
bensinmotorn för att tillhandahålla extra vridmoment vid normal körning
och acceleration.

1

2

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 1 11/08/2021 12:59:25

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021

3

5

DRIVNING

48-volt batteri

Litiumjonbatteriet som driver elmotorn är placerat under främre
passagerarsätet. Det laddas automatiskt upp medan du kör, och
genom regenerativ bromsning som återvinner energi då du
saktar ned.

3

4

Växlingspaddlar

Den sju-växlade automatväxeln erbjuder
manuellt val av växlar, med sportiga paddlar för
ST-Line & ST-Line X.

5

Automatisk växellåda

Puma EcoBoost Hybrid finns tillgänglig med en
sjuväxlad automatväxellåda med
dubblelkoppling som levererar sömlös
acceleration med mjuka växlar. (Tillval)
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Puma finns med avancerad, bensindriven mildhybridmotor (mHEV) för optimal prestanda, bra
bränsleekonomi och imponerande låga utsläpp.

FORD ECOBOOST HYBRID
Fords sofistikerade mildhybridteknik är
skräddarsydd för att öka bränsleeffektiviteten,
samtidigt som den kompletterar Pumas hyllade
kördynamik.

Systemet förstärker 1,0 liters Ford EcoBoost-
bensinmotor med en remdriven integrerad start /
generator (BISG) som återvinner den energi som
vanligtvis går förlorad vid bromsning och
frikoppling och använder den för att ladda sitt
inbyggda batteripaket.

BISG fungerar också som en motor, som
integreras sömlöst med bensinmotorn och
använder den lagrade energin för att ge extra
vridmoment under körning och acceleration, samt
driver fordonets elektriska system för att
ytterligare förbättra effektiviteten och
prestandan.

MOTORERSPECIFICATIONER4
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5-dörrars

Utsläppsnorm Euro 6.2 temp Euro 6.2 temp Euro 6.2 temp

Maximal effekt hk (kW) 125 (93) 125 (93) 200 (149)

Vridmoment Nm 170 170 320

CO2- utsläpp (g/km)øø 127-126 138 155

Växellåda 6-växlad manuell 7-växlad
dubbelkoppling 6-växlad manuell

Drivning Fram Fram Fram

Bränsleförbrukning i L/100 km WLTPøø

Blandad körning 5,6 6,1 6,8

Prestandaø

Maxhastighet (km/h) 191 190 220

0-100 km/h (sek) 9,8 9,6 6,7

Vikt och last

Tjänstevikt (kg)# 1 280 ingen info 1 358

Totalvikt (kg) 1 760 ingen info 1 815

Max. släpvagnsvikt 12 % (kg) 1 100 ingen info 750

Max. släpvagnsvikt (kg) (obromsad) 640 ingen info 640

Max. kultryck (kg) 75 ingen info 75
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Bränsle och prestanda

*På 4:ans växel. Alla bensinmotorer är utrustade med en katalysator.
øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och
körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007
och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/
energiförbruknings- och CO2–utsläppsinformation för NEDC (New
European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC helt
senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger
jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets
bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska
faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och
körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global
uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data
för alla nya personbilar kan fås gratis hos alla återförsäljare eller laddas
ned under www.ford.se.
øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2 -utsläppen och
körsträckan med eldrift är uppmätta enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna 715/2007 och
692/2008. Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en
fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som
använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare.
Utöver en bils bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende samt andra
icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning och
CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger
upphov till global uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2-
utsläpp med data för alla nya personbilsmodeller kan fås gratis hos alla
återförsäljare eller laddas ned via www.ford.se
#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 %
bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval
etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal
dragkapacitet vid fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå.
Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med
släp. Total tågvikt inkluderar släpvagnsvikt. Max. taklast är 50 kg för alla
modeller (taklasten reduceras till 0 kg när panoramatak specificeras).
Dragkapaciteten reduceras till 0 kg för 1.0 Ford EcoBoost. och 1.5
Duratorq-motorer när panoramatak väljs. Dragkapaciteten reduceras till 0
kg för 1.0 Ford EcoBoost automat och 1.5 Duratorq 120 hk-motorer när
reservhjul eller 18" aluminiumfälgar väljs. Dragkapaciteten reduceras till 0
kg för ST-Line-serien.
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CO2- utsläpp (g/km)øø 127-126 138 155

Växellåda 6-växlad manuell 7-växlad
dubbelkoppling 6-växlad manuell

Drivning Fram Fram Fram

Bränsleförbrukning i L/100 km WLTPøø

Blandad körning 5,6 6,1 6,8

Prestandaø

Maxhastighet (km/h) 191 190 220

0-100 km/h (sek) 9,8 9,6 6,7

Vikt och last

Tjänstevikt (kg)# 1 280 ingen info 1 358

Totalvikt (kg) 1 760 ingen info 1 815

Max. släpvagnsvikt 12 % (kg) 1 100 ingen info 750
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Bränsle och prestanda

*På 4:ans växel. Alla bensinmotorer är utrustade med en katalysator.
øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och
körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007
och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide
Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/
energiförbruknings- och CO2–utsläppsinformation för NEDC (New
European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC helt
senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger
jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets
bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska
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körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global
uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data
för alla nya personbilar kan fås gratis hos alla återförsäljare eller laddas
ned under www.ford.se.
øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2 -utsläppen och
körsträckan med eldrift är uppmätta enligt tekniska krav och
specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna 715/2007 och
692/2008. Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en
fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som
använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare.
Utöver en bils bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende samt andra
icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning och
CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger
upphov till global uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2-
utsläpp med data för alla nya personbilsmodeller kan fås gratis hos alla
återförsäljare eller laddas ned via www.ford.se
#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 %
bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval
etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal
dragkapacitet vid fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå.
Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med
släp. Total tågvikt inkluderar släpvagnsvikt. Max. taklast är 50 kg för alla
modeller (taklasten reduceras till 0 kg när panoramatak specificeras).
Dragkapaciteten reduceras till 0 kg för 1.0 Ford EcoBoost. och 1.5
Duratorq-motorer när panoramatak väljs. Dragkapaciteten reduceras till 0
kg för 1.0 Ford EcoBoost automat och 1.5 Duratorq 120 hk-motorer när
reservhjul eller 18" aluminiumfälgar väljs. Dragkapaciteten reduceras till 0
kg för ST-Line-serien.
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Total längd med/utan dragkrok (mm) 4 186 4 226

Total bredd med/utan speglar (mm) 1 930
/1 805

1 930
/1 805

Total bredd med infällda speglar (mm) 1 805 1 805

Total höjd med/utan takrelingar (mm) (utan last) 1 537 1 533

Minsta avstånd mellan hjulhus i bagageutrymme (mm) 1 000 1 000

Vändradie – trottoarkant till trottoarkant (m) 10,4 10,4

Interiörmått

1:a sätesraden huvudutrymme (mm) (utan panoramatak) 1 000 1 000

1:a sätesraden benutrymme (mm) (max. med sätet längst bak i medelhögt läge) 1 127 1 127

1:a sätesraden axelutrymme (mm) 1 348 1 348

2:a sätesraden huvudutrymme (mm) (utan panoramatak) 965 965

2:a sätesraden benutrymme (mm) (max. med sätet längst bak i medelhögt läge) 877 877

2:a sätesraden axelutrymme (mm) 1 320 1 320

Lastkapacitet (liter)

5-sitsigt läge (lastad till hatthyllan) (med däckreparationssats)/mHEV 456/402 456

2-sitsigt läge (lastad till taket) (med däckreparationssats) 1 216 1 216

Lastutrymme

Max lasthöjd (mm) 865 865

Lastbredd mellan hjulhus (mm) 1 000 1 000

Lastlängd (i golvhöjd till andra sätesraden) (mm) 726 725

Bränsletankvolym (liter)

Bensin 42 45
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Måtten kan variera beroende på modell och utrustning.

MÅTTSPECIFICATIONER4
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†Dimensions vary with series ST-X, Height 1,533 mm and Length 4,226 mm.

Bredd (med backspeglar): 1,930 mm

Längd†: 4,207 mm

Bredd (med infällda backspeglar): 1,805 mm
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*Frozen White solid lack, metallic- och special-metalliclacker samt klädsel delvis eller helt i läder är tillval mot extra kostnad.

Tillgänglig

Solida lacker Metalliclacker* Special-
metalliclacker*
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Titanium
Klädsel och färg för sätesöversidor: Alhambra i Ebony

Klädsel och färg för sätesdynor: Casual i Ebony
Instrumentpanelfärg: Ebony

ST-Line
Klädsel och färg för sätesöversidor: Court i Ebony
Klädsel och färg för sätesdynor: Belgrano i Ebony

Instrumentpanelfärg: Ebony

ST-Line X
Klädsel och färg för sätesöversidor: Tire on Casual

i Ebony
Klädsel och färg för sätesdynor: Salerno-läder i Ebony

Instrumentpanelfärg: Ebony

ST Plus
Klädsel och färg för sätesöversidor: Läderlook i Ebony

Klädsel och färg för sätesdynor: Läderlook i Ebony
Instrumentpanelfärg: Ebony
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Färg och klädsel
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*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

Standard

Tillval, mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad
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Fälgar

Aluminium – 17"x7", 10-ekrade, Absolute Black-finish (med 215/55 R17-däck*) D2YBV

Aluminium – 17"x7", Vignale-design Luster Nickel-finish (med 205/45 R17-däck*) D2YBT

Aluminium – 18"x7", 8-ekrade, 'Vignale'-design, delvis polerad finish (med 205/40 R18-däck*) D2UA8

Aluminium – 18"x7", Premium-design (med 205/40 R18-däck*) D2ULQ

Aluminium – 19"x8", 5x2 ekrade-ekrade, Machined finish (med 225/40 R19-däck*) D2VBR

Däckreparationssats AHTAC

Låsbara hjulmuttrar D5EAD

Designdrag

Aktiv grilljalusi BLHAB

Främre stötfångare – Bas i karossfärg med nederdel i svart CLFBB

Främre stötfångare – Unik ST-Line sportdesign, karossfärg CLFKN

Främre stötfångare – Unik ST PLUS sportdesign CLFKX

Bakre stötfångare – Plast, tvåfärgad CLMAT

Bakre stötfångare – Karossfärg med diffuser CLMCH

Nedre karossbeklädnad med krominlägg BMLA2

Nedre karossbeklädnad – Karossfärg BMLAM

Bakre spoiler – Karossfärg med högt monterat bromsljus BPFAJ/JDDAB

Bakre spoiler – Karossfärg, stor, med högt monterat bromsljus BPFAH/JDDAB

Baklucka – Manuell A7FAB

Elmanövrerad handsfree-baklucka (Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp) A7FAL
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*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

Standard

Tillval, mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad
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Fälgar

Aluminium – 17"x7", 10-ekrade, Absolute Black-finish (med 215/55 R17-däck*) D2YBV

Aluminium – 17"x7", Vignale-design Luster Nickel-finish (med 205/45 R17-däck*) D2YBT

Aluminium – 18"x7", 8-ekrade, 'Vignale'-design, delvis polerad finish (med 205/40 R18-däck*) D2UA8

Aluminium – 18"x7", Premium-design (med 205/40 R18-däck*) D2ULQ

Aluminium – 19"x8", 5x2 ekrade-ekrade, Machined finish (med 225/40 R19-däck*) D2VBR

Däckreparationssats AHTAC

Låsbara hjulmuttrar D5EAD

Designdrag

Aktiv grilljalusi BLHAB

Främre stötfångare – Bas i karossfärg med nederdel i svart CLFBB

Främre stötfångare – Unik ST-Line sportdesign, karossfärg CLFKN

Främre stötfångare – Unik ST PLUS sportdesign CLFKX

Bakre stötfångare – Plast, tvåfärgad CLMAT

Bakre stötfångare – Karossfärg med diffuser CLMCH

Nedre karossbeklädnad med krominlägg BMLA2

Nedre karossbeklädnad – Karossfärg BMLAM

Bakre spoiler – Karossfärg med högt monterat bromsljus BPFAJ/JDDAB

Bakre spoiler – Karossfärg, stor, med högt monterat bromsljus BPFAH/JDDAB

Baklucka – Manuell A7FAB

Elmanövrerad handsfree-baklucka (Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp) A7FAL
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Mörktonade rutor bak B2GAM

ST-Line-dekal AB5GP

ST-dekal AD8BA

Takrelingar – Svarta BLYAZ

Instegslister – unik ST-Line, fram A1PBB

Rödlackerade bromsok

Standard-pedaldesign GCEAB

Sportpedaler – Rostfritt stål med gummiinlägg (endast manuell växellåda) GCEAE

Innertak – Deluxe, prism lite BBZAX

Instrumentpanel – Hög nivå B5JAI

Instrumentpanel – Vinylklädd B5JAP

Lack

Tak i Agate Black (endast tillgängligt med följande karossfärger: Solar Silver, Desert Island Blue, Metropolis White, Grey Matter, Lucid Red) CJDAS

Tillvalspaket

Vinterpaket – Quickclear eluppvärmd vindruta och eluppvärmd ratt AGWAB
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*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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Förarassistans

Aktiv parkeringshjälp – främre och bakre parkeringssensorer, parkeringshjälp vid parkering vinkelrätt och backningshjälp HNSAC

Parkeringssensorer – bak HNKAB

Parkeringssensorer – Fram (ingår i aktiv parkeringshjälp) HNLAB

Farthållare (inkl. justerbar hastighetsbegränsare) GTDAJ

Adaptiv farthållare (inkl. Evasive Steering Assist) GTDAC

Intelligent hastighetsbegränsare GTCAV

Backkamera J3KAR

Körfältsassistans med körfältsvarning HLNAB

Yttre belysning

Dimstrålkastare (inkl. kurvljus) JBKAB

Strålkastare – LED-projektorstrålkastare (inkl. LED-halvljusprojektor, LED-varselljus, med svart infattning (ST-Line) eller krominfattning (Titanium)) JBBBT

Strålkastare – Full-LED (ST-Line, ST-Line X & ST PLUS svart/metallutförande för Titanium) JBBA7

Strålkastare – Automatiskt på/av och helljus (inkl. automatiska vindrutetorkare med regnsensor, fördröjd strålkastarsläckning) (Inkl. med analog instrumentgrupp hög utrustningsnivå och full-TFT
LCD-instrumentgrupp) JEDAF

Bakljus – LED, delade JDAAQ

Fjädring

Fjädring – Standardtyp DWAAF

Fjädring – Sportutförande DWABR

Instrument och reglage

Ratt – 3-ekrad, läderklädd sportratt med unika sömmar GTABN

Ratt – 3-ekrad, läderklädd GTABT

Ratt – Eluppvärmd, läderklädd (inkl. eluppvärmda förar- och passagerarsäten) GTBAB

Confidential - PDF Created: 16 June 2021, 07:40:04 - Origin: BX726_202175_Dri ingEx erien_SWE_SE_bro_0.xdt [IDML]

Standard

Tillval, mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad

Körupplevelse
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Förarassistans

Aktiv parkeringshjälp – främre och bakre parkeringssensorer, parkeringshjälp vid parkering vinkelrätt och backningshjälp HNSAC

Parkeringssensorer – bak HNKAB

Parkeringssensorer – Fram (ingår i aktiv parkeringshjälp) HNLAB

Farthållare (inkl. justerbar hastighetsbegränsare) GTDAJ

Adaptiv farthållare (inkl. Evasive Steering Assist) GTDAC

Intelligent hastighetsbegränsare GTCAV

Backkamera J3KAR

Körfältsassistans med körfältsvarning HLNAB

Yttre belysning

Dimstrålkastare (inkl. kurvljus) JBKAB

Strålkastare – LED-projektorstrålkastare (inkl. LED-halvljusprojektor, LED-varselljus, med svart infattning (ST-Line) eller krominfattning (Titanium)) JBBBT

Strålkastare – Full-LED (ST-Line, ST-Line X & ST PLUS svart/metallutförande för Titanium) JBBA7

Strålkastare – Automatiskt på/av och helljus (inkl. automatiska vindrutetorkare med regnsensor, fördröjd strålkastarsläckning) (Inkl. med analog instrumentgrupp hög utrustningsnivå och full-TFT
LCD-instrumentgrupp) JEDAF

Bakljus – LED, delade JDAAQ

Fjädring

Fjädring – Standardtyp DWAAF

Fjädring – Sportutförande DWABR

Instrument och reglage

Ratt – 3-ekrad, läderklädd sportratt med unika sömmar GTABN

Ratt – 3-ekrad, läderklädd GTABT

Ratt – Eluppvärmd, läderklädd (inkl. eluppvärmda förar- och passagerarsäten) GTBAB
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Tillval, mot extra kostnad

Del av tillvalspaket mot extra kostnad

Körupplevelse
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Tillvalspaket

Förarassistanspaket – Kollisionsförberedande system, adaptiv farthållare (ej ST-PLUS), dödavinkeln-övervakning med varning för korsande trafik, aktiv parkeringshjälp och bakre vidvinkelkamera AGKAB

Pluspaket – Full-LED-strålkastare och full-TFT LCD-instrumentgrupp AGUAB
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Motor

Auto Start-Stop DECAU

Teknik

Färddator HEBAD
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Interiörkomfort

Öppningsbart panoramatak (ej tillgängligt med Agate Black kontrasterande takfärg) A1GAN

Mittkonsol – Premium, två belysta mugghållare, armstöd, öppningsbart förvaringsfack med USB-anslutning och 12 V-uttag B5WAL

12 V eluttag J3CAB

Ljud- och kommunikationssystem
Radio med 8" TFT-pekskärmsdisplay, 7 högtalare (4 främre, 2 bakre, 1 mittre), MP3-kompatibilitet, audiofjärrkontroll, Ford SYNC 3 med navigeringscenter, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android

Auto, akuthjälpsystem*, handsfree-samtal, GPS, Bluetooth®, Passport 4G-gränssnitt, sekretessläge och två USB-portar för externa musikspelare ICFAH, ICE-paket 6

Radio med DAB (Digital Audio Broadcasting), 8" TFT-pekskärmsdisplay, 7 högtalare (4 främre, 2 bakre, 1 mittre), MP3-kompatibilitet, audiofjärrkontroll, Ford SYNC 3 med navigeringscenter,
röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpsystem*, handsfree-samtal, GPS, Bluetooth®, Passport 4G-gränssnitt, sekretessläge och två USB-portar för externa musikspelare ICFAQ, ICE-paket 14

Radio med DAB (Digital Audio Broadcasting), 8" TFT-pekskärmsdisplay, 10 högtalare (4 främre, 4 bakre, 1 mittre) med subwoofer, MP3-kompatibilitet, audiofjärrkontroll, B&O ljudsystem, Ford SYNC 3
med navigeringscenter, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpsystem*, handsfree-samtal, GPS, Bluetooth®, Passport 4G-gränssnitt, sekretessläge och två USB-portar för externa

musikspelare
ICFAM, ICE-paket 11

Klimatreglering

Luftkonditionering – manuell AC--S

Luftkonditionering – Elektronisk automatisk temperaturreglering (EATC) AC--C

Innerbelysning

Instegsbelysning – LED-stämningsbelysning (en färg), fotutrymme, mugghållare, kartfickor i dörrar, läslampor fram och bak JCBAM
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*Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts
av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av utstyrspakke mot merkostnad

Komfort och bekvämlighet
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Interiörkomfort

Öppningsbart panoramatak (ej tillgängligt med Agate Black kontrasterande takfärg) A1GAN

Mittkonsol – Premium, två belysta mugghållare, armstöd, öppningsbart förvaringsfack med USB-anslutning och 12 V-uttag B5WAL

12 V eluttag J3CAB

Ljud- och kommunikationssystem
Radio med 8" TFT-pekskärmsdisplay, 7 högtalare (4 främre, 2 bakre, 1 mittre), MP3-kompatibilitet, audiofjärrkontroll, Ford SYNC 3 med navigeringscenter, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android

Auto, akuthjälpsystem*, handsfree-samtal, GPS, Bluetooth®, Passport 4G-gränssnitt, sekretessläge och två USB-portar för externa musikspelare ICFAH, ICE-paket 6

Radio med DAB (Digital Audio Broadcasting), 8" TFT-pekskärmsdisplay, 7 högtalare (4 främre, 2 bakre, 1 mittre), MP3-kompatibilitet, audiofjärrkontroll, Ford SYNC 3 med navigeringscenter,
röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpsystem*, handsfree-samtal, GPS, Bluetooth®, Passport 4G-gränssnitt, sekretessläge och två USB-portar för externa musikspelare ICFAQ, ICE-paket 14

Radio med DAB (Digital Audio Broadcasting), 8" TFT-pekskärmsdisplay, 10 högtalare (4 främre, 4 bakre, 1 mittre) med subwoofer, MP3-kompatibilitet, audiofjärrkontroll, B&O ljudsystem, Ford SYNC 3
med navigeringscenter, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpsystem*, handsfree-samtal, GPS, Bluetooth®, Passport 4G-gränssnitt, sekretessläge och två USB-portar för externa

musikspelare
ICFAM, ICE-paket 11

Klimatreglering

Luftkonditionering – manuell AC--S

Luftkonditionering – Elektronisk automatisk temperaturreglering (EATC) AC--C

Innerbelysning

Instegsbelysning – LED-stämningsbelysning (en färg), fotutrymme, mugghållare, kartfickor i dörrar, läslampor fram och bak JCBAM
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*Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts
av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av utstyrspakke mot merkostnad

Komfort och bekvämlighet
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Säten

Framsäten – Sportutförande (inkl. bakre kartficka) FS--A

Framsäten – Sportutförande (Recaro)

Framsäte – Manuell svankstödsjustering på förarsidan BWRAB

Framsäte – Manuell svankstödsjustering på passagerarsidan BWSAB

Baksäten – nackstöd med höjdinställning BWJAB

Baksäte – Ryggstöd fällbart 60:40 BWCAC

Instrument och reglage

Ytterbackspeglar – Elmanövrerade och eluppvärmda, elektriskt infällbara, integrerade blinkers, karossfärgade hus BSHDY/BSLAC

Ytterbackspeglar – Elmanövrerade och eluppvärmda, elektriskt infällbara, integrerade blinkers, svartlackerade hus

Torkare/spolare för baklucka CFEAD

Torkare – Fram variabla intervalltorkare och antidropp-torkning CFFAK

Torkare – Automatiska, med regnsensor (med tvåtons elektriskt signalhorn) CFFAE

Handbroms – Svart läder med sömmar FAFA1

Växelspaksknopp – Läderklädd med premiumdamask CAEAB

Växelspaksknopp – Aluminiumknopp ST-Line, ST-Line X  (Ej tillgängligt med 7-växlad automatlåda) CAEAM

Mjuk växeldamask med Metal Grey-söm CAFAK

Mjuk växeldamask med Generic Red-söm CAFAN

Ford Power-startknapp CBGAJ

Ford nyckelfritt system med Ford Power-startknapp (helt nyckelfri bil) CBGAL

Fönster – elmanövrerade fram med öppningsautomatik på förarsidan B2CAF

Fönster – elmanövrerade fram och bak med komfortöppning/-stängning på förarsidan samt global stängning B2DAG
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Komfort och bekvämlighet
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Teknik

4,2" färg-TFT analog instrumentgrupp hög utrustningsnivå HCAAJ

12,3" full-TFT/LCD-instrumentgrupp HCAAX

Quickclear eluppvärmd vindruta (inkl. spolarmunstycken) B3MAB

Trådlös laddningsplatta IEXAB

Backspegel – standard BSBAB

Backspegel – Automatisk avbländning och regnsensor BSBA9

Tillvalspaket

Kofortpaket – Luftkonditionering, automatiska vindrutetorkare och bakre parkeringssensorer AGEAB

Vinterpaket – Eluppvärmd vindruta, eluppvärmd läderklädd ratt, läderklätt handbromshandtag och läderklädd växelspaksknopp AGWAB
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av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.
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Säkerhet

Ytterbackspeglar – dödavinkelnövervakning med varning för korsande trafik (med elektriskt infällbara ytterbackspeglar och instegsbelysning) HLLAD/BSHDY

Vindruta med ljuddämpning B2RAP

Rem för första hjälpen-sats BDJAD

Restrain Device Pack 2 – Inkl. främre och sidoplacerade krockkuddar samt krockskyddsgardiner för förare och framsätespassagerareu1) bältespåminnare och bältesförsträckare (ingen försträckare i
bakre mittsätet), främre och bakre yttersäten med lastbegränsare, ISOFIX och fästband upptill CN7AP

Stöldskydd

Avtagbar dragkrok C1MAC

Centrallås med fjärrkontroll CBAAB

Yttre stöldlarm och kupélarm (Thatcham kategori 1) (kräver central-/spärrlås med fjärrkontroll) HNAAG

Bromsar

Kollisionsförberedande system med nödbromsservo, aktiv bromsning med fotgängardetektering och framåtvarning FBFAB

Elektronisk stabilitetsreglering1) med antispinnreglering1) och nödbromsservo (EBA)1) –

Nödbromsvarning2) – Automatisk bromsljusblinkning vid kraftig inbromsning –

Instrument och reglage

Körfältshållare – (inkl. körfältsvarning) HLNAB

Farthållare (inkl. justerbar hastighetsbegränsare) GTDAJ

Teknik

Antispinnsystem – Inkl. backstarthjälp2), låsningsfritt bromssystem (ABS), nödbromsservo (EBA) FEAAE

Ringtrycksövervakning (TPMS)1) HJCAC
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Säkerhet och stöldskydd

1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion.
uAnm: En bilbarnstol får aldrig placeras i framsätet på passagerarsidan när Fordbilen är utrustad med en inkopplad passagerarkrockkudde. Den säkraste platsen för barn är i en korrekt fastsatt bilbarnstol i

baksätet.
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5 års garanti (10.000mil)

1 år Ford Assistans, förlängs vid varje servicetillfälle på auktoriserad Fordverkstad

2 år/obegränsad körsträcka* lackgaranti

3 års vagnskadegaranti*

12 år/obegränsad körsträcka* rostskyddsgaranti

Confidential - PDF Created: 15 June 2021, 07:45:51 - Origin: BX726_202175_Warranty_SWE_SE_bro_0.xdt [IDML]
Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

ST
‑L
in
e X

ST
‑P
LU

S

M
FC

‑k
od

Mattor och klädsel

Golvmattor – Fram och bak, premium med dubbla sömmar BBHCM/BBICM

Exteriörfunktioner

Avtagbar dragkrok C1MAC

Lastutrymme

Lasthanteringssystem Ingen MFC-kod
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*Från och med första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.

Standaard

Tillval mot extra kostnad

Del av utstyrspakke mot merkostnad

Garantier

Utility
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Hitta en återförsäljare och boka in
en testkörning
Du kan söka efter Ford-återförsäljare utifrån plats
eller återförsäljarens namn på Fords webbplats,
och även boka in en testkörning online. Fyll bara i
dina uppgifter, så blir du kontaktad av den utvalda
återförsäljaren för att boka in en tid som passar
dig.

www.ford.se

Bygg din egen bil
Bygg och anpassa din bil online. Gå bara till Fords
hemsida, välj din modell och välj sedan motor,
färg och tillval. Du kan se det rekommenderade
priset och skicka din konfiguration direkt till en
Ford-återförsäljare om du vill.

www.ford.se

5
Köp
Att sätta sig bakom ratten på din nästa nya
Ford är enkelt med en mängd olika
finansieringsalternativ.
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Ford Försäkring
Ford Försäkring är ett enkelt och prisvärt
alternativ speciellt framtaget för dig som är
Fordägare.

■ Reparationer utförs av Fordutbildade tekniker
på auktoriskerade Fordverkstäder

■ Endast originaldelar från Ford används
■ Bra försäkringsvillkor och snabb ersättning om

skadan skulle vara framme
■ Bra & snabb service
■ Maskinskadeförsäkring ingår för personbilar

upp till 8 år/ 15 000 mil
■ Som Fordförsäkringskund erhåller du även

rabatt på hem- och villa försäkring hos IF

www.ford.se

FordPass-appen
I FordPass-appen har du tillgång till en rad
användbara funktioner avsedda att underlätta
dina resor och hjälpa dig att ta hand om din bil.

Beroende på vilken bilmodell du har kan du
övervaka bränslenivå, körsträcka och däcktryck
från din smartphone, låsa och låsa upp bilen och
värma den när du är någon annanstans, hitta
tillbaka till din parkerade bil på en karta, få
aviseringar om bilens status direkt till mobilen
och mycket mer.

www.ford.se

Funktionerna i FordPass skiljer sig mellan olika länder.

Finansiering
Tillsammans hjälper vi dig med allt praktiskt och
ger dig möjlighet att köra den bil du vill ha, till rätt
månadskostnad. Oavsett vad du behöver finns
det alltid ett finansieringspaket som motsvarar
dina krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och flexibel
finansiering hela vägen. För mer information; tala
med din återförsäljare eller ring  08-473 47 70.

Ägande
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Ford Garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års
garanti som standard - för en bekymmersfri
körning. Som Fordägare erhåller du ett
omfattande garantipaket så att du kan njuta av
din bil, och låta oss sköta resten.

Ford Garanti innefattar:

■ 5 års garanti
■ Garanti mot genomrostning
■ Vagnskadegaranti
■ Lackgaranti

www.ford.se

Ford Service
Håll din Ford i toppskick. På våra auktoriserade
verkstäder utförs allt arbete av specialutbildade
Fordtekniker, med den senaste utrustningen och
programvaran. Dessutom ingår Ford vägassistans
- helt kostnadsfritt när du servar din bil hos oss.

■ Vi använder endast högkvalitativa originaldelar
från Ford.

■ Samtliga tekniker är specialutbildade på Ford
och använder den senaste diagnosutrustningen
och korrekta verktyg.

■ Kostnadsfri vägassistans inom Europa ingår.
■ Ett telefonnummmer för samtliga Fordtjänster.
■ Möjlighet till ersättningsbil.

www.ford.se

Ford Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fast
prissättning för de servicetillfällen som bilen
behöver under de första tre till fem åren,
beroende på dina behov. Genom att teckna
serviceavtal håller du bilen i bästa skick.

■ Planera dina utgifter – du vet redan i förväg vad
servicen kommer att kosta.

■ Din Ford förblir en Ford – vi använder bara
originaldelar.

■ Bilen behåller högsta standard – service utförs
alltid av specialutbildade Fordtekniker.

■ Kostnadsbesparing – billigare jämfört med om
du väljer att betala för varje enskild service.

www.ford.se

*Ford Garanti är underställt särskilda villkor.

SkyddaKöp5

0082c3879a734156c7170b5ab1d62123-cf5ecee5476d488feff765047124ff7f-00000_book.indb 15 11/08/2021 12:59:36

Puma 21.75MY V2 SWE se_14:17_11.08.2021

of the year awards 2019

FÖR MER INFORMATION OM
FORDS MODELLUTBUD, BESÖK
WWW.FORD.SE

https://www.ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
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Ford Kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Finans

Tillsammans hjälper vi dig med allt
praktiskt och ger dig möjlighet att köra den
bil du vill ha, till rätt månadskostnad.

Oavsett vad du behöver finns det alltid ett
Finansieringspaket som motsvarar dina
Krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
Flexibel finansiering hela vägen.För mer
information; tala med din

Återförsäljare eller ring 08-473 47 70.

Ford Försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
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Ford Kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Finans

Tillsammans hjälper vi dig med allt
praktiskt och ger dig möjlighet att köra den
bil du vill ha, till rätt månadskostnad.

Oavsett vad du behöver finns det alltid ett
Finansieringspaket som motsvarar dina
Krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
Flexibel finansiering hela vägen.För mer
information; tala med din

Återförsäljare eller ring 08-473 47 70.

Ford Försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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