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Parodytame automobilyje yra priedų, kuriuos galima įsigyti už papildomą mokestį.

Parodytas „Puma ST-Line X“ yra su pasirenkamu „Desert Island Blue“ kėbulu
ir 19 col. 5 stipinų „Matt Black“ dažytais, specialiai apdorotais lengvo lydinio
ratlankiais.
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ELEKTRIFIKUOTAS 
VEIKIMAS
PUMA ECOBOOST HYBRID
„Puma EcoBoost Hybrid“ išsiskiria įdomia švelnia hibridine 
technologija, sumažinančia CO2 išmetimą, optimizuojančia 
degalų sąnaudas ir užtikrinančia įdomesnį vairavimą*. Jėgos 
pavara sklandžiai apjungia elektrinį sukimo momentą su trijų 
cilindrų benzininiais varikliais – galia yra iki 155 AG (116 kW) 
Regeneracinis stabdymas susigrąžina energiją, kai sulėtiname 
greitį, ir naudoja ją, kad užtikrintų didesnį našumą, kai įsibėgėjate.

Dėl 7 greičių automatinės, dvigubos sankabos pavarų dėžės 
vairavimas mieste sustojant ir pradedant važiuoti gali būti ne 
toks sudėtingas. Be to, greitas, sklandus pavarų perjungimas 
papildo elektra padidintą hibridinės jėgos pavaros našumą, kad 
vairuoti būtų dar maloniau.

*Daugiau informacijos apie degalų taupymą ir išmetamųjų teršalų kiekį rasite 
specifikacijų skyriuje.

TYRINĖKITE

„Puma ST-Line Vignale“ parodyta su pasirenkama metalinio blizgesio „Magnetic“ kėbulo spalva 
ir 18 colių 10 stipinų „Absolute Black“ lengvojo lydinio ratlankiais (standartinis elementas ir 
priedas).
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*„MegaBox“ apkrovos tūris priklauso nuo transporto priemonės specifikacijos: 456 l 
(benzininiai/mHEV modeliai); 448 l (dyzeliniai modeliai); 422 l (su atsarginiu ratu). 
Galimas krovinio dydis ir apkrova priklauso nuo svorio ir jo paskirstymo.

Parodytas „Puma ST-Line X“ yra su pasirenkamu „Desert Island Blue“ metalo 
blizgumo kėbulu ir 19 col. 5 stipinų matiniais juodais lengvo lydinio 
ratlankiais.

PROTINGAS ERDVĖS 
IŠNAUDOJIMAS
STEBĖTINAI TALPI
Gyvenant mieste reikia išradingumo, kaip išnaudoti turimą erdvę. 
„Puma“ atsižvelgia į tokį požiūrį. Jis yra ne tik malonus akiai, bet ir 
labai funkcionalus dėl savo dizaino detalių.

Pirma, lengva pasiekti krovinių erdvę net ir pilnomis rankomis. Kai 
rakteliai yra jūsų kišenėje ar krepšyje, tiesiog lengvai bakstelėkite 
koja užpakalinio buferio apačią, kad suaktyvintumėte „Puma“ be 
rankų atidaromas/uždaromas bagažinės dureles. Nors pritaikoma 
galinė bagažinės lentyna nėra pritvirtinta prie antros sėdynių 
lentynos ir yra pakeliama su be rankų atidaromomis/
uždaromomis bagažinės durelėmis, o tai reiškia, kad ją galima 
atidaryti ir suteikite erdvės didesniems kroviniams.

Tačiau, kas iš tikro yra išmintinga, tai pati „Puma“ krovinių erdvė, 
kurioje įrengtas naujoviškas ir naujas „MegaBox“ skyrius. Kai 
reikia, ne tik suteikia papildomos laikymo erdvės, „MegaBox“ taip 
pat turi vandeniui atsparų apmušalą ir net vandens išleidimo 
angą*. Taigi, jei esate aktyvus žmogus, tai ideali vieta laikyti šlapią 
ar purviną aprangą po bėgiojimo parke. Yra tiek vietos, kad galite 
vertikaliai pastatyti golfo lazdas.

TYRINĖKITE
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KELIAS PIRMYN
TVIRTA KONTROLĖ
„Ford Puma“ sumanios funkcijos ir naujos technologijos suteikia 
jums visišką kontrolę. Iš 12,3 colių (31,2 cm) visiškai skaitmeninio 
prietaisų skydelio ir pažangaus 8 colių (20,3 cm) jutiklinio ekrano 
kiekvienas elementas sukurtas taip, kad jūsų vairavimas būtų kuo 
malonesnis. 

Taip pat galite naudotis daugybe papildomų paslaugų ir funkcijų, 
teikiamų per SYNC 3 informacijos ir pramogų sistemą ir 
„FordPass Connect“, kuri leidžia susieti jūsų automobilį su 
„FordPass“ programėle*.

*Nevairuokite, jei jaučiatės išsiblaškę. Kai įmanoma, naudokite balsu valdomas 
sistemas; vairuodami nesinaudokite nešiojamaisiais įrenginiais. Kai kurios funkcijos gali 
būti užblokuotos, kai įjungta automobilio pavara. Ne visos funkcijos suderinamos su 
visais telefonais.

„Puma ST-Line X“ parodyta su standartine daline aukščiausios kokybės 
„Sensico®“ apdaila (medžiaginės sėdynės pagalvėlės centre ir nugaros 
apatinės plokštės įdėklai, daliniai aukščiausios kokybės „Sensico®“ sėdynių 
pagalvėlių priekinės ir galinės dalies įdėklai ir atramos bei sėdynės atlošo 
atramos su vinilo sėdynių apmušalais).

TYRINĖKITE



„Puma ST-Line Vignale“ parodyta su pasirenkama metalinio blizgesio „Magnetic“ kėbulo spalva 
ir 18 colių 10 stipinų „Absolute Black“ lengvojo lydinio ratlankiais (standartinis elementas ir 

priedas).
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LENGVO VAIRAVIMO 
MALONUMAS
PUMA ST-LINE X  VIGNALE
Mėgaukitės kiekvieną kartą vairuodami dinaminį „Puma ST-Line 
Vignale“. Nuo įspūdingų 18 colių 10 stipinų „Absolute Black“ 
lengvojo lydinio ratlankių iki LED žibintų ir sportinio stiliaus 
buferių – jis nebyliai atkreipia dėmesį bet kokioje aplinkoje. Sėdint 
už vairo, jis džiugins net ir reikliausią vairuotoją savo vikriu 
valdymu, įspūdingu važiavimo komfortu ir energingu veikimu.

„Puma ST-Line Vignale“ modelis, parodytas su metalinio blizgesio 
„Magnetic“ kėbulo spalva (pasirinktinai).

TYRINĖKITE
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STILIUS IR 
IŠRADINGUMAS
SUKURTA JŪSŲ KOMFORTUI
Stilingai ir patogiai įrengtas „Ford Puma ST-Line X Vignale“ 
interjeras užtikrina malonius pojūčius. Sėdynių apdaila – 
sportinio stiliaus aukščiausios klasės sintetinė medžiaga. Būdami 
tokioje rafinuotoje aplinkoje galite mėgautis subalansuota 10 
garsiakalbių „B&O Sound System“ išvestimi.

 ■ Panoraminis stogas leidžia prasiskverbti šviesai, kad 
padidintų erdvės pojūtį. Atidarius slankiojantį stiklą patenka 
gryno oro, jis padengtas saulės spindulius atspindinčia danga, 
padedančia išsaugoti vėsą automobilio viduje, kai yra 
uždarytas, o vidinė užuolaida prireikus suteikia pavėsį ir 
privatumo. (Pasirinktinis elementas)

 ■ Dviejų sankabų 7 pavarų automatinė transmisija perteikia 
naują tobulumo lygį, užtikrina sklandų pavarų perjungimą ir 
greitą veikimą. (Pasirinktinis elementas. Į komplektą įeina prie 
vairo montuojamos pavarų perjungimo mentelės „ST-Line“ ir 
„ST-Line Vignale“)

„Puma ST-Line Vignale“ parodyta su standartiniu „Captain Premium Feel Sensico®“ su „Windsor 
Premium Feel Sensico®“ iš juodmedžio. Centriniai įdėklai ir išorinė atrama „Windsor“ 
aukščiausios kokybės „Sensico®“ pagalvėlių šoniniuose apmušaluose ir galvos atramose. 

TYRINĖKITE
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Parodytas „Puma ST-Line X“ yra su pasirenkamu „Solar Silver“ metalo 
blizgumo kėbulu ir 19 col. 5 stipinų matiniais juodais lengvo lydinio ratlankiais 
(pasirinktinai ir kaip priedas).

ŽIŪRĖKITE Į GYVENIMĄ 
KITAIP
EIKITE SAVO KELIU
Kad ir kurią „Puma“ pasirinktumėte, jau rasite platų standartinių 
specifikacijų sąrašą. Dabar galite džiaugtis dar rafinuotesniu 
stiliumi pasirinkę išskirtines interjero ir eksterjero savybes, 
pavyzdžiui:

 ■ 19 colių 5 stipinų matinės juodos spalvos apdailos lengvojo 
lydinio ratlankiai (pasirinktinai ir kaip priedą „ST-Line X“ ir 
„ST-Line X Vignale“)

 ■ Panoraminis stogas su mechanine pakreipimo/slydimo anga 
ir ištraukiama uždanga nuo saulės (pasirinktinai)

 ■ Juodi stogo bėgeliai (pasirinktinai, nėra su panoraminiu 
stogu)

 ■ Šildomas vairas (pasirinktinai, standartinė įranga „ST-Line X 
Gold Edition“ ir „ST-Line X Vignale“ modeliuose)

TYRINĖKITE
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SUKURTA GYVENIMUI
PAGAMINTA KOKYBIŠKAI GYVENTI
„Puma“ sėdynių konstrukcijose yra visiškai nuimami sėdynių užvalkalai priekyje ir gale. Galima skalbti 
skalbyklėje, užvalkaluose yra integruotas užtrauktukas, palengvinantis jų nuėmimą. Jie idealiai tinka 
įtemptam gyvenimo būdui ir tomis akimirkomis, kai išsilieja kava. (Pasirinktinis „Titanium“ elementas)

DERINKITE PRIE SAVO STILIAUS
Jei norite pokyčių, „Puma“ sėdynės su užtrauktukais leidžia lengvai pakeisti ir pritaikyti jūsų automobilio 
interjerą. Siūloma įvairių audinių ir dizaino, įskaitant madingą kamufliažinį raštą, šeimai pritaikytų sėdynių 
užvalkalų, kurie yra lengvai skalbiami, todėl juos lengviau išvalyti išsiliejus sultims ar turint gyvūnų.

Rinkitės iš daugybės skirtingų užvalkalų su užtrauktukais dizainų:

1  „Bayon“ sėdynių apdaila su užtrauktuku (papildoma įranga, skirta „Titanium“)
2  „Frameout“ sėdynių apdaila su užtrauktuku (papildoma įranga, skirta „Titanium“)
3  „Tartan“ sėdynių apdaila su užtrauktuku (papildoma įranga, skirta „Titanium“)
4  „Camouflage“ sėdynių apdaila su užtrauktuku (papildoma įranga, skirta „Titanium“)

TYRINĖKITE
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SUSIETAS IR VALDOMAS
FORD SYNC 3
„Ford SYNC 3“ sklandžiai integruojasi į jūsų išmanųjį telefoną, dėl to ryšio palaikymas ir navigacija yra 
ypač lengvi*. Valdykite su SYNC suderinamas programėles naudodami „AppLink“, o „Apple CarPlay“ ir 
„Android Auto“ leis naudotis 8 colių (20,3 cm) spalvotu jutikliniu ekranu, lyg tai būtų jūsų išmanusis 
telefonas. Naudodamiesi jutikliniu ekranu ar paprastomis balso komandomis galite skambinti, rašyti 
tekstinius pranešimus ar jų klausytis ir valdyti savo muziką bei palydovinę navigaciją.

FORDPASS CONNECT
„FordPass Connect“ visose „Puma“ suteikia įvairių funkcijų, sukurtų vairavimui palengvinti ir suteikti jam 
daugiau malonumo**. Šios funkcijos apima tiesioginius pranešimus apie naujausias eismo sąlygas 
„LiveTraffic“†, pateikiamus SYNC 3 navigacijos sistemoje, ir vietinę informaciją apie pavojus „Local 
Hazard Information“††, kuri gali įspėti apie būsimus pavojus prieš su jais susiduriant. Nelaimingo įvykio 
metu pagalbos iškvietimo sistema „eCall†“ padeda paskambinti avarinėms tarnyboms ir pasidalija jūsų 
buvimo vieta.

Atkreipkite dėmesį: Visos išmaniajame telefone integruotos SYNC 3 funkcijos pasiekiamos tik naudojant „iPhone 5“/„Android 5.0“ 
(„Lollipop“) arba naujesnes versijas. 100 % susietas. Mokesčiai taikomi tik „AppLink“. Norėdami patikrinti, ar jūsų regione teikiamos „Apple 
CarPlay“ ir „Android Auto“ paslaugos, naujausios informacijos ieškokite oficialiose „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ svetainėse. Ribotą 
laiką po automobilio registracijos žemėlapių naujiniai yra nemokami.
*Nevairuokite, jei jaučiatės išsiblaškę. Kai įmanoma, naudokite balsu valdomas sistemas; vairuodami nesinaudokite nešiojamaisiais 
įrenginiais. Kai kurios funkcijos gali būti užblokuotos, kai įjungta automobilio pavara. Ne visos funkcijos suderinamos su visais telefonais.
**Salone esantis modemas bus prijungtas pristačius transporto priemonę. Galite pasirinkti, kuriais duomenimis dalytis, o kuriais ne. Kur 
įmanoma, „FordPass Connect“ nuotolinės funkcijos yra nemokamos 10 metų, po to gali tekti užsisakyti abonementą.
†Prieiga prie „Live Traffic“ yra nemokama ribotą laiką po naujo „Ford“ su SYNC 3 ir navigacija registracijos; vėliau reikalingas licencijos 
abonementas.
††„Local Hazard Information“ yra nemokama ribotą laiką po naujo „Ford“ įsigijimo su tam tikrais vairuotojo informacijos moduliais; vėliau 
reikalingas licencijos abonementas.
‡„Ford eCall“ dalijasi automobilio buvimo vieta ir padeda keleiviams inicijuoti skambutį atitinkama kalba vietiniam ryšių centrui, įvykus 
automobilio avarijai, kai išsiskleidžia oro pagalvė arba išsijungia degalų siurblys. Funkcija veikia daugiau nei 40 Europos valstybių ir regionų.

TYRINĖKITE
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PROGRAMĖLĖ „FORDPASS“
Naudodami programėlę „FordPass“Ø ir išmaniojo nuotolinio valdymo funkcijas, galite pasinaudoti 
visomis susieto automobilio galimybėmis. Programėlė „FordPass“ leidžia pasiekti dar daugiau funkcijų 
per išmanųjį telefoną. Kad būtų ramu, galite užrakinti arba atrakinti savo automobilį, kad ir kur būtumėte. 
O šaltais žiemos rytais galite net užvesti††† savo automobilį, kad būtų atitirpdytas priekinis stiklas, 
suaktyvintos šildomos sėdynės ir šildomas vairas (jei yra). (Galima įsigyti tik ES rinkose.)

Susiekite savo „Puma“ su „FordPass“.

Atkreipkite dėmesį: Visos išmaniajame telefone integruotos SYNC 3 funkcijos pasiekiamos tik naudojant „iPhone 5“/„Android 5.0“ 
(„Lollipop“) arba naujesnes versijas. 100 % susietas. Mokesčiai taikomi tik „AppLink“. Norėdami patikrinti, ar jūsų regione teikiamos „Apple 
CarPlay“ ir „Android Auto“ paslaugos, naujausios informacijos ieškokite oficialiose „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ svetainėse. Ribotą laiką 
po automobilio registracijos žemėlapių naujiniai yra nemokami.
†††Nuotolinis paleidimas galimas tik modeliuose su automatine pavarų dėže.
Ø„FordPass“ programėlę, kuri suderinama su tam tikromis išmaniųjų telefonų platformomis, galima atsisiųsti. Gali būti taikomi trumpųjų 
pranešimų ir duomenų perdavimo tarifai.

TYRINĖKITE
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ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA 
„INTELLIGENT ADAPTIVE CRUISE CONTROL“ IR „PRE-COLLISION 
ASSIST“ SU KLIŪČIŲ VENGIMO SISTEMA „EVASIVE STEERING 
ASSIST“
„Puma“ lengviau vairuoti esant intensyviam eismui. Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistemaØ2) 
išlaiko saugų atstumą tarp jūsų ir priekyje esančios transporto priemonės, ji netgi gali sustabdyti 
automobilį. Antiavarinė pagalbinė sistema „Pre-Collision Assist“Ø2)* su kliūčių vengimo sistema „Evasive 
Steering Assist“Ø2)** gali įspėti apie galimus pavojus (pvz., transporto priemones ir pėsčiuosius) ir yra 
sukurta taip, kad apvažiuotų aplink kliūtis, esančias jūsų automobilio kelyje, ir tuo pačiu metu stabdytų, 
kad sumažintų arba išvengtų smūgio. (Pasirinktinis elementas)

PASIRENKAMI VAŽIAVIMO REŽIMAI
Pritaikykite „Puma“ važiavimo patirtį, kad atitiktų sąlygas, pasirinkdami vieną iš penkių galimų važiavimo 
režimų. Rinkitės našų, dinamišką ar ekonomišką vairavimo stilių nustatę „Normal“, „Sport“, „Trail“, 
„Slippery“ ir „Eco“ nustatymus.  

Sistema sureguliuoja įvairius nustatymus, įskaitant droselinės sklendės reagavimą ir vairavimo pojūtį, 
taip pat pavarų perjungimo režimą automobiliuose su automatine pavarų dėže. Prietaisų skydelis taip 
pat keičiasi, kad atitiktų pasirinktą nustatymą. Prietaisų skydelis taip pat turi „tylųjį“ režimą, kurį 
pasirinkus rodoma tik pati svarbiausia informacija. (Standartinis elementas. Automobilio savybės 
(papildoma automatinė transmisija)

ØNaudoja jutiklius. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija. *Pagalbos prieš susidūrimą sistema su pėsčiųjų nustatymo galimybe gali pastebėti 
pėsčiuosius, tačiau ne visomis aplinkybėmis ir nepakeičia saugaus vairavimo. Savininko vadove nurodyta, kurios sistemos galimybės yra 
ribotos. **Kliūčių vengimo sistema „Evasive Steering Assist“ nekontroliuoja vairavimo.
Pastaba Prisitaikančioji pastovaus greičio palaikymo sistema „Adaptive Cruise Control“ su automatinio sustojimo ir pajudėjimo funkcija 
„Stop & Go“ (pasirenkama modeliuose su automatine pavarų dėže): Jei sustojimas trunka ilgiau nei tris sekundes, vairuotojas turi įsikišti ir 
paspausti mygtuką RES arba akceleratoriaus pedalą, kad sistema toliau veiktų.
Pastaba Pagalbinio vairavimo funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.

TYRINĖKITE
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„BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM“ (INFORMACIJOS APIE 
NEMATOMĄ RUOŽĄ SISTEMA)Ø2) 
Informacijos apie nematomą ruožą sistema „Blind Spot Information System“ lempučių abiejų durų 
veidrodėliuose pagalba perspėja jus apie kitą automobilį, furgoną ar sunkvežimį, patekusį į jums 
nematomą ruožą važiavimo metu. Panašiai įspėjimo apie skersine kryptimi judančius objektus sistema 
„Cross Traffic Alert“ (parodyta) jus įspės apie aptiktus judančius automobilius ar kitus pavojus 
išvažiuojant atbuline eiga iš statmenos automobilio statymo vietos; jums nepakankamai greitai 
reaguojant, sistema taip pat gali pradėti stabdyti už jus. (Pasirinktinis elementas)

GALINIO VAIZDO KAMEROS2)

„Puma“ siūlo pasirinktinai įsigyjamas galinio vaizdo kameras, kurios gali pasirodyti neįkainojamos 
atbuline eiga įvažiuojant į erdvę arba iš jos išvažiuojant, kai matomumas yra ribotas. 

Abi kameros įjungiamos, kai pasirenkama atbulinė pavara, o galinė statymo kamera (parodyta aukščiau 
kairėje) aiškiai rodo vaizdą kairėje ir dešinėje už automobilio jūsų SYNC 3 ekrane. Jei ieškote didesnio 
matymo lauko, galinė plataus vaizdo kamera (parodyta viršuje dešinėje) suteikia didelės raiškos vaizdą į 
kairę ir dešinę, beveik 180 laipsnių kampu**. (Pasirinktinis elementas) 

ØNaudoja jutiklius. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija.
Pastaba Pagalbinio vairavimo funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.
**Vaizdo kameros veikia tik esant mažesniam nei 10 km/h greičiui.

TYRINĖKITE
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„PRE-COLLISION ASSIST“ Ø2)

„Pre-Collision Assist“ su „Pedestrian Detection“ funkcija stebi jūsų 
artumą iki kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų net ir tamsoje. Jei 
nustatomas potencialus susidūrimas, gali įspėti, jei reikia, matomais ir 
garsiniais įspėjimo signalais, suaktyvinti stabdžius, kad padidintų 
stabdymo jautrumą ir jie stabdymo metu jie visiškai suveiktų. 
(Standartinis elementas)

LED PRIEKINIAI ŽIBINTAIØ

LED priekiniai žibintai ne tik labai efektyvūs ir ilgalaikiai, bet ir 
išskiria ryškią natūralią šviesą su itin tiksliu šviesos režimu. Jie taip 
pat nustato, kai tamsu. Automatinio tolimųjų šviesų perjungimo 
sistema „Auto High Beam“ aptinka priešais atvažiuojančius 
automobilius ir automatiškai perjungia į artimąsias šviesas, kad to 
nereiktų daryti jums. Galimos tik su eismo juostų sekimo sistema 
„Lane-Keeping Aid“ (kuri yra „Lane-Keeping System“ sistemos 
dalis). (Standartinis elementas)

ØNaudoja jutiklius. 2)Pagalbos vairuotojui funkcija.
*Pėsčiųjų nustatymo funkcija veikia, kai transporto priemonė pasiekia iki 80 km/val. greitį.  
 
Pagalbos prieš susidūrimą sistema su pėsčiųjų nustatymo galimybe gali pastebėti 
pėsčiuosius, tačiau ne visomis aplinkybėmis ir nepakeičia saugaus vairavimo. Savininko 
vadove nurodyta, kurios sistemos galimybės yra ribotos.
Pastaba Pagalbinio vairavimo funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, 
nuovokos bei poreikio valdyti automobilį.

„PUMA“ PROJEKCINĖS VEIDRODĖLIŲ 
LEMPUTĖS
Neabejotinai džiaugsitės naudodami išskirtines „Puma“ veidrodėlių 
lemputes. Kiekvieną kartą, atrakinus duris, šoniniuose veidrodėliuose 
esančios lemputės apšviečia žemę su akį traukiančiu „Puma“ 
logotipu. (Standartinės įrangos dalis „ST-Line X Vignale“ 
modifikacijose)

TYRINĖKITE
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„LUMBAR“ MASAŽINĖS SĖDYNĖS
„Puma“ vairuotojo ir priekinė keleivio sėdynė turi juosmens 
masažo funkciją, kuri suteikia papildomo komforto ir atramos. 
Suaktyvinama paspaudus mygtuką, 3 reguliuojami masažo 
nustatymai atkuria pavargusius raumenis, todėl idealiai tinka 
ilgoms kelionėms. (Standartinės įrangos dalis „ST-Line Vignale“ 
modifikacijose)

BELAIDIS ĮKROVIMO PADĖKLIUKAS
Siekiant, kad jūsų prietaisai būtų paruošti naudoti, yra patogus 
belaidis įkrovimas. (Pasirinktinis elementas „Titanium“ ir „ST-Line“ 
modifikacijose)

PANORAMINIS STOGAS
Dar labiau grožėkitės aplinkos vaizdais sėdėdami komfortiškajame 
„Puma“ automobilyje. Elektra valdomas panoraminis stogas leis 
išoriniam pasauliui patekti į automobilio saloną. Atidarius slankiojantį 
stiklą patenka gryno oro, be to, jis padengtas saulės spindulius 
atspindinčia danga, padedančia išsaugoti vėsą automobilio viduje, kai 
yra uždarytas, o vidinė užuolaida prireikus suteikia pavėsį ir privatumo. 
(Pasirinktinis elementas)

TYRINĖKITE

*Daugelis prietaisų, tokių kaip telefonai, gali būti kraunami belaidžiu būdu. Kad būtų 
suderinamas, jūsų telefonas turi turėti „Qi“ funkciją arba turite įsigyti „Qi“ įkrovimo dėkliuką.



2
Titanium
Prabangūs „Titanium“ serijos modeliai pasižymi aukščiausio lygio 
technologijomis ir komfortu,naudojant aukščiausios kokybės medžiagas.

„ST-Line“ ir „ST-Line X“
Savo akį traukiančiu individualumu „ST-Line“ išreiškia pažangios 
sportinės serijos patrauklumą ir žavesį.

SERIJOS APŽVALGA

Pasirenkant eksterjero ir 
interjero stilių, Naujoji 
„Ford Puma“ yra jums 
tinkamas sprendimas.

ST-Line X Vignale
Išskirtiniame „ST-Line Vignale“ modelyje puikiai dera aukštas stiliaus ir 
našumo lygis.

PASIRINKITE

ST-Line X Gold Edition
„ST-Line X Gold Edition“ iškart atkreipia dėmesį. Šiame riboto leidimo 
modelyje yra daug įspūdingų detalių, prikaustančių jūsų dėmesį.
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„TITANIUM“
Pagrindinės išorės savybės

 ■ 17 col. plieniniai ratai su 
„Sparkle Silver“ stipinus 
dengiančiais gaubtais

 ■ Apatinė juodos spalvos durų 
apdaila su chromo intarpais

 ■ Elektra valdomi ir šildomi 
automatiškai užsilenkiantys 
durų veidrodėliai su šoniniais 
posūkių rodikliais, kėbulo 
spalvos gaubtais ir zoną po 
automobiliu 
apšviečiančiomis 
lemputėmis

 ■ Ryškus išorinių durų rėmo 
apvadas

 ■ Galiniai automobilio statymo 
atstumo jutikliai

Pagrindinės salono savybės

 ■ LED aplinkos apšvietimas 
(priekinė kojų niša, 
žemėlapių kišenės ir 
laikmenų koncentratorius) 

 ■ Aukščiausios klasės centrinė 
konsolė, įskaitant du 
šviečiančius puodelių 
laikiklius, porankį su 
atidaroma daiktų susidėjimo 
vieta, įskaitant USB jungtį ir 
12 V maitinimo lizdą

 ■ Greičio ženklų atpažinimas
 ■ 4,2 col. (10,6 cm) spalvotas 

TFT aukštos serijos 
analoginis prietaisų skydelis

Variklis 

Benzininė pusiau hibridinė 
transporto priemonė
1,0 l „EcoBoost“ (mHEV),125 AG

SERIJAPASIRINKITE
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„ST-LINE“
Pagrindiniai išorės elementai, 
papildomai teikiami su 
„Titanium“ modeliu

 ■ 17 col. 5x2 išdėstymo stipinų 
lengvojo lydinio ratlankiai su 
„Luster Nickel“ apdaila

 ■ Unikalus kėbulo spalvos 
priekinis buferis ir kėbulo 
spalvos užpakalinis buferis 
su difuzoriumi

 ■ Galinis aptakas (kėbulo 
spalvos) 

 ■ „ST-Line“ šoniniai ženkleliai
 ■ Chromuotas išmetimo 

pailginimas

Pagrindiniai salono elementai, 
papildomai teikiami su 
„Titanium“ modeliu

 ■ 12,3 col. (20.3 cm) pilnas 
TFT/LCD prietaisų skydelis

 ■ Juoda rankinio stabdžio 
rankena 

 ■ Švelni pavarų perjungimo 
svirtis su raudonais dygsniais 

 ■ Sportinio stiliaus pavarų 
perjungimo rankenėlė

 ■ 3 stipinų aukščiausios 
kokybės su „Sensico®“ 
apdaila sportinis vairaratis su 
unikaliais raudonais 
dygsniais

Variklis

Benzininė pusiau hibridinė 
transporto priemonė
1,0 l „EcoBoost“ (mHEV),125 AG 
 

SERIJAPASIRINKITE
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„ST-LINE X“
Pagrindinė išorės įranga prie 
„ST-Line“ įrangos

 ■ 18" 5x2 stipinų „Absolute 
Black“ lengvojo lydinio 
ratlankiai.

 ■ Akustinis laminuotas 
priekinis stiklas

 ■ Automatiniai priekiniai 
žibintai su automatiniais 
valytuvais su lietaus jutikliais 
bei automatine žibintų 
reguliavimo sistema

Pagrindinė salono įranga prie 
„ST-Line“ įrangos

 ■ Daliniai aukščiausios 
kokybės „Sensico®“ sėdynės 
apdailos elementai

 ■ Oro kondicionierius su 
elektronine automatine 
temperatūros kontrole 
(EATC) 

 ■ Automatiškai tamsėjantis 
galinio vaizdo veidrodėlis 

Variklis

Benzininė pusiau hibridinė 
transporto priemonė
1,0 l „EcoBoost“ (mHEV),155 AG

SERIJAPASIRINKITE
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„ST-LINE X VIGNALE“
Pagrindinė išorės įranga prie 
„ST-Line“ įrangos

 ■ 18 col. skersmens 10 stipinų 
„Absolute Black“ specialiai 
apdoroti lengvo lydinio 
ratlankiai

 ■ Fiksuoti DSS LED priekiniai 
žibintai

 ■ Juodas/ryškus išorinių durų 
rėmo apvadas

 ■ Sportinio stiliaus kėbulo 
spalvos galinis bamperis su 
difuzoriumi ir itin blizgiais 
juodos ir chromuotos spalvos 
intarpais

 ■ Didelis vieno sparno galinis 
aptakas

Pagrindinė salono įranga prie 
„ST-Line“ įrangos

 ■ „Captain Feeltek Premium 
Vinyl“ sėdynių apdaila

 ■ „Ebony Black“ unikalus 
prietaisų skydelis su metalo 
pilkos spalvos dygsniu

 ■ Šildomas vairas
 ■ Šildomos priekinės sėdynės
 ■ Belaidis įkrovimo 

padėkliukas

Variklis

Benzininė pusiau hibridinė 
transporto priemonė
1,0 l „EcoBoost“ (mHEV),125 AG 
 

SERIJAPASIRINKITE



3 SPALVOS

„Ford Puma“ savo gražią ir patvarią išorę įgyja per specialų kelių etapų dažymo 
procesą. Vašku padengtos plieninės kėbulo dalys, apsauginė viršutinė danga, naujos 
medžiagos ir jų pritaikymo procesai užtikrins ne tik kėbulo ilgaamžiškumą, bet ir puikią 
visiškai naujo „Puma“ automobilio išvaizdą daugelį metų.

„Blazer Blue 
Solid“

„Frozen White 
Solid“

„Grey Matter 
Solid“

„Agate black 
Metallic“*

„Desert Island Blue 
Metallic“*

„Fantastic Red“ 
tamsinta skaidraus lako metalinio 
blizgesio korpuso spalva*

„Magnetic 
Metallic“*

„Solar Silver 
Metallic“*

Pasirinkite savo spalvą, ratus, 
pasirinktinius elementus ir priedus, kad 
„Puma“ neabejotinai taptų jūsų.

„Fantastic Red“ 
tamsinta skaidraus lako metalinio 
blizgesio korpuso spalva* 

PRITAIKYKITE AUTOMOBILĮ PAGAL SAVO POREIKIUS

*Už papildomą mokestį.
„Ford Puma“ automobiliui suteikiama „Ford 
Perforation“ garantija, galiojanti 12 metų nuo 
pirmosios registracijos. Priklausomai nuo 
numatytų sąlygų.
Pastaba Pateikti automobilių vaizdai yra 
skirti tik parodyti spalvoms ir gali neatitikti 
esamos specifikacijos ar pasirinkimo 
galimybių kai kuriose rinkose. Dėl 
spausdinimo proceso galimybių ribotumo 
šioje brošiūroje pateikti spalvų ir apdailos 
pavyzdžiai gali skirtis nuo tikrųjų spalvų ir 
apdailų.



3 APDAILOS ELEMENTAI

„Court in Ebony“/„Eton in Black“ 
Standard for ST-Line

„Kasbah in Black“/„Eton in Combo“ 
standartinė įranga, skirta „Titanium“

„Captain Feeltek Premium Vinyl in Ebony“ 
standartinė įranga, skirta „ST-Line X Vignale“

Pastaba „Sensico®“ yra „Ford“ ES prekės ženklas – tai sintetiniai 
aukščiausios kokybės apmušalai, sukurti automobilių interjerui. 
Kaip veganiški apmušalai, jie pasižymi aukščiausia kokybe, 
minkštumu, yra patvarūs ir puikiai atrodo. Nesunku prižiūrėti, nes 
yra lengvai valomi ir apsaugoti nuo dėmių ir kvapo. Dėl aukštos 
kokybės išvaizdos „Sensico®“ ne tik malonus ilgoje kelionėje, bet ir 
leidžia jaustis ramiai, nes pagamintas ne iš gyvulinių medžiagų. Tai 
šiuolaikiniams, veržliems automobilių vairuotojams skirtas 
dizainas, leidžiantis jaustis ramiai.

PRITAIKYKITE AUTOMOBILĮ PAGAL SAVO POREIKIUS

„Frameout“/„Casual in Ebony“ 
Priedas, skirtas „Titanium“ (sėdynės su 
užtrauktuku)

„Tartan“/„Casual in Ebony“ 
Priedas, skirtas „Titanium“ (sėdynės su 
užtrauktuku)

„Bayon“/„Casual in Ebony“ 
Papildoma įranga, skirta „Titanium“ (sėdynės su 
užtrauktuku)

„Camouflage“/„Casual in Ebony“ 
Priedas, skirtas „Titanium“ (sėdynės su 
užtrauktuku)



3 RATAI

plieniniai ratai su „Sparkle Silver“ stipinus 
dengiančiais gaubtais 
Standartinis „Titanium“ elementas

17 colių
5 x 2 stipinų „Absolute Black“ apdailos lengvo 
lydinio ratlankiai 
Pasirinktinis „Titanium“ elementas

17 colių
5 x 2 išdėstymo stipinų lengvojo lydinio 
ratlankiai su „Luster Nickel“ apdaila 
Standartinis „ST-Line“ elementas

17 colių

5 x 2 stipinų „Absolute Black“ lengvojo lydinio 
ratlankiai. 
Standartinis „ST-Line X“ elementas

10 stipinų „Absolute Black“ apdailos lengvo 
lydinio ratlankiai 
Standartinės įrangos dalis „ST-Line X Vignale“ 
modifikacijose

18 colių 18 colių
Pastaba Visus lengvojo lydinio ratlankius galima įsigyti kaip 
priedus „Ford" atstovybėje už papildomą kainą, kol yra atsargų.
Apsilankykite: www.ford-accessories.com

PRITAIKYKITE AUTOMOBILĮ PAGAL SAVO POREIKIUS

5 stipinų „Matt Black“ apdailos lengvo lydinio 
ratlankiai 
Pasirinktinis elementas „ST-Line X“ ir „ST-Line X 
Vignale“

19 colių
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Daugiau priedų rasite apsilankę svetainėje ford-accessories.com 
Norėdami rasti įvairių „Ford“ firminių prekių – nuo drabužių iki gyvenimo būdo produktų ir kelioninių reikmenų – apsilankykite  
www.fordlifestylecollection.com

1 Galinio buferio apsauginė 
folija

2 „4pets®+ Caree“ 
transportavimo dėžė

3 Durų slenksčio apsauginė 
plėvelė

4 Paltų kabykla
5 Oro valymo įrenginys
6 „Box-in-box“ rinkinys
7 Visiems metų laikams 

pritaikytas „MegaBox“ 
kilimėlis

8 Grindų kilimėliai visiems 
orams

9 Bagažinės skyriaus 
patiesalas

10 Stogo bagažinės 
skersiniai*

11 „Thule®“+ dviračių laikiklis 
ant stogo**

12 Purvasaugiai

+Šiam elementui taikoma trečiosios šalies 
garantija. Daugiau informacijos pateikiama 
paskutiniame viršelio puslapyje.
*Maksimali stogo apkrova – 50 kg (ne su 
panoraminiu stogu).
**Maksimali dviračių apkrova – 20 kg.

PRITAIKYKITE AUTOMOBILĮ PAGAL SAVO POREIKIUS PRIEDAI
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Pastaba Daugiau informacijos apie degalų naudojimo efektyvumą ir išmetamų teršalų kiekį 
rasite 4 skyriuje „Kuras ir našumas“.

Pažinkite savo Naująją „Ford 
Puma“ iš vidaus ir iš išorės – 
nuo išmaniosios variklio 
technologijos iki universalios 
bagažinės.

GALIASPECIFIKACIJOS

„PUMA ECOBOOST HYBRID“
Galima rinktis iš 125 AG (92 kW) arba 155 AG (116 kW) „Ford 
EcoBoost“ hibridinių variklių. 

1  Diržu varomas integruotas starteris/generatorius (BISG) 
BISG veikia kaip elektrinis variklis, kuris sklandžiai integruojasi su 
benzininiu varikliu, kad būtų užtikrintas papildomas sukimo 
momentas įprasto važiavimo ir greitėjimo metu.

2  1,0 l „Ford EcoBoost“ benzininis variklis 
„Puma EcoBoost Hybrid“ galima rinktis iš 125 AG (92 kW) arba 
155 AG (116 kW) „Ford EcoBoost“ benzininio variklio.

3  48 voltų akumuliatorius 
Energiją elektriniam varikliui tiekiantis ličio–jonų akumuliatorius 
yra po priekine keleivio sėdyne. Jį automatiškai važiuojant įkrauna 
variklis ir regeneracinė stabdžių sistema, sugrąžinanti energiją, 
kuri paprastai yra prarandama lėtinant greitį.

4  Automatinė pavarų dėžė 
„Puma EcoBoost Hybrid“ su 7 greičių dviejų sankabų automatine 
transmisija užtikrina sklandų greičio didėjimą švelniai keičiant 
pavaras. (Papildoma įranga benzininiams ir hibridiniams 
modeliams)

5  Pavarų perjungimo mentelės 
7 pavarų automatinė pavarų dėžė leidžia pasirinkti pavaras 
rankiniu būdu, o sportinio stiliaus pavarų perjungimo mentelės 
skirtos „ST-Line“, „ST-Line X“ ir „ST-Line Vignale“.



4 SPECIFIKACIJOS

BALANSO PASIEKIMAS
ŠVELNI HIBRIDINĖ TECHNOLOGIJA – DAUGIAU PRANAŠUMŲ
Galima pasirinkti 4 pažangius pusiau hibridinius (mHEV) benzininius variklius, dėl kurio „Puma“ veikia 
dar našiau, labai taupo degalus ir išskiria labai mažai išmetamųjų dujų.

Sudėtinga „Ford“ hibridinė technologija patobulina 1,0 litro „Ford EcoBoost“ benzininį variklį su diržu 
varomu integruotu starteriu/generatoriumi (BISG), kuris susigrąžina energiją, paprastai prarandamą 
stabdant ir riedant, ir naudoja ją integruotam akumuliatoriui įkrauti. 

BISG taip pat veikia kaip variklis, kuris sklandžiai integruojasi su benzininiu varikliu ir naudoja sukauptą 
energiją, kad suteiktų papildomą sukimo momentą važiuojant ir įsibėgėjant, taip pat maitina transporto 
priemonės elektros sistemas, kad dar labiau padidintų efektyvumą ir našumą. 

CHARAKTERISTIKOS
1,0 l „Ford EcoBoost Hybrid“ (155 PS)** 
 
Išlaikoma pusiausvyra tarp papildomos galios 
tiekiant iki 51,4 mpg (5,6 l/100 km) 
(kombinuotai).

DYNAMIC
1,0 l „Ford EcoBoost Hybrid“ (125 PS)* 
 
Mėgaukitės išskirtiniu iki 52,3 mpg (5,4 l/100 km) 
degalų naudojimo efektyvumu (kartu) ir puikiomis 
eksploatacinėmis savybėmis greitkeliuose ir 
kaimo keliuose.

125 AG (92 kW) – 210 Nm 
Nuo 121 g/km CO2 emisijos WLTP 
0-100 km/h – 9,8 (sek.)

155 AG (116 kW) – 240 Nm 
Nuo 127 g/km CO2 emisijos WLTP 
0-100 km/h – 8,7 (sek.)

VARIKLIAI

*6 pavarų mechaninė. 
**7 pavarų automatinė.



4 DEGALŲ SĄNAUDOS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
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CO2 emisijosØØ (g/km) – bendros pagal WLTP 121-130 129-138 123-133 127-137

Degalų sąnaudosØØ l/100 km – bendros pagal WLTP 5,4-5,8 5,7-6,1 5,5-5,9 5,6-6,1

5 DURŲ

Taršos standartas Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Maksimali galia, AG (kW) 125 (92 kW) 125 (92 kW) 155 AG (116 kW) 155 AG (116 kW)

Sukimo momentas, Nm 170 170 190 190

Pavarų dėžė 6 greičių mechaninė 7 greičių automatinė 6 greičių mechaninė 7 greičių automatinė

Varomieji ratai Priekiniai varantieji 
ratai (FWD)

Priekiniai varantieji 
ratai (FWD)

Priekiniai varantieji 
ratai (FWD)

Priekiniai varantieji 
ratai (FWD)

VAŽIAVIMO SAVYBĖSØ

Maksimalus greitis, km/val. 191 190 205 200

0–100 km/val. (sek.) 9.8 9.6 9.0 8.7

50–100 km/val.* (sek.) 9.6 netaikoma 8.4 netaikoma

MASĖS IR APKROVOS

Parengto eksploatuoti automobilio masė (kg)# – be stogo 
bėgelių (su stogo bėgeliais) 1280 (1280) 1334 (1334) 1280 (1280) 1334 (1334)

Bendroji automobilio masė (kg)# – be stogo bėgelių (su stogo 
bėgeliais) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830)

Didžiausia priekabos masė, esant 12 % nuolydžiui (kg) 1100 900 1100 900

Maksimali velkamo krovinio masė (be stabdžių), kg 640 665 640 665

Vertikalios apkrovos riba (kg) (grąžulo apkrova) 75 75 75 75

Be „Auto Start-Stop“ sistemos. Pateikti duomenys gauti naudojant RON 98 degalus. *Važiuojant 4-ąja pavara. Ø„Ford“ bandymų duomenys. ØØDeklaruojamos degalų/energijos sąnaudos 
pagal WLTP, CO2 emisijos ir elektriniame režime nuvažiuojamas atstumas nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius 
reikalavimus ir specifikacijas. Taikomos standartinės bandymų procedūros leidžia palyginti skirtingų tipų ir įvairių gamintojų transporto priemones. Be to, degalų/energijos naudojimo 
ekonomiškumas labai priklauso nuo automobilio, vairavimo stiliaus, taip pat kitų ne techninių faktorių, kurie turi įtakos automobilio degalų ar energijos sunaudojimui, išmetamo CO2 
kiekiams ir elektriniame režime nuvažiuojamam atstumui. CO2 yra pagrindinės šiltnamio dujos, didinančios pasaulinį atšilimą. Degalų taupymo ir CO2 emisijų rekomendacijas, kuriose yra 
visų naujų lengvųjų automobilių modelių duomenys, galima gauti nemokamai visuose pardavimo taškuose. 
Vertikalios apkrovos riba (kg) (grąžulo apkrova) Parodo mažiausią parengto eksploatuoti automobilio masę, kai vairuotojo svoris 75 kg, visiškai pripildyta visų skysčių ir 90 % degalų, 
sureguliuotos gamyklinės paklaidos bei parinktys ir t. t. Nurodyta velkamoji galia atitinka maksimalią automobilio velkamąją galią (atsižvelgiant į bendrąją automobilio masę) 
pradedant važiuoti 12 % statumo įkalne jūros lygyje. Visų vilkimo tikslais naudojamų modelių efektyvumo ir ekonomijos rodikliai suprastėja. Automobilio masė su priekaba ir kroviniu. 
Stogo apkrovos riba – 50 kg visiems modeliams (stogo apkrovos riba sumažinama iki 0 kg, pasirinkus panoraminį stogą). Vilkimo galia sumažinama iki 0 kg „1.0 Ford EcoBoost“ 
modeliuose, pasirinkus panoraminį stogą. Vilkimo galia sumažinama iki 0 kg „ST-Line“ modeliuose.

SPALVOS IR APDAILA

Grynos kėbulo spalvos Metalo blizgesio kėbulo spalvos* Specialios metalo 
blizgesio kėbulo spalvos*
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TITANIUM

Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: Eton in Black 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: Eton in Black  
Prietaisų skydelio spalva: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE

Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: Eton in Ebony 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: Eton in Black  
Prietaisų skydelio spalva: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X

Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: Salerno Vinyl 
in Ebony 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: Salerno Vinyl in Ebony 
Prietaisų skydelio spalva: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X GOLD EDITION

Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: Salerno Vinyl 
in Black 
Sėdynių atramos apdaila ir spalva: Salerno Vinyl in Ebony 
Prietaisų skydelio spalva: Ebony

_ _ _ _ _ n _ n

ST-LINE X VIGNALE

Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: Captain 
Feeltek Vinyl in Ebony 
Sėdynės atramos apdaila ir spalva: Captain Feeltek Vinyl 
in Ebony 
Prietaisų skydelio spalva: Ebony

n _ o o o o o o

*Frozen White, Metallic ir Special metalo blizgesio spalvas galima užsakyti už papildomą mokestį.

n galima užsakyti o pasirinktinis elementas už papildomą mokestį _ negalima užsakyti

SPECIFIKACIJOS



4 MATMENYS
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Bendrasis ilgis be vilkimo sijos 4186

Bendrasis plotis be veidrodėlių (mm) 1805

Bendrasis plotis su veidrodėliais (mm) 1930

Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais, mm 1805

Bendrasis aukštis (mm) 1537

Minimalus atstumas tarp ratų arkų (mm) (bagažinėje) 1000

Apsisukimo spindulys (tarp kelkraščių), m 10.4

VIDAUS MATMENYS

Aukštis 1-ojoje sėdynių eilėje, mm (be panoraminio stogo) 1000

Vieta kojoms ištiesti pirmojoje sėdynių eilėje, mm (kai sėdynė iki galo atstumta atgal ir nustatytas vidutinis jos aukštis) 1127

Plotis pečių lygyje 1-ojoje sėdynių eilėje, mm 1348

Aukštis 2-ojoje sėdynių eilėje, mm (be panoraminio stogo) 965

Vieta kojoms ištiesti antrojoje sėdynių eilėje, mm (kai sėdynė iki galo atstumta atgal ir nustatytas vidutinis jos aukštis) 877

Plotis pečių lygyje 2-ojoje sėdynių eilėje, mm 1320

KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA (LITRAIS)

5 sėdynių konfigūracija (pakrauta iki palangės, su padangų remonto rinkiniu – mHEV) 456 (402)

2 sėdynių konfigūracija (pakrauta iki stogo) (su padangų remonto rinkiniu) 1216

KROVINIŲ SKYRIUS

Maksimalus krovinio aukštis, mm 865

Krovinių skyriaus plotis tarp ratų arkų, mm 1000

Krovinių skyriaus ilgis (ties grindimis iki 2-osios sėdynių eilės), mm 726

DEGALŲ BAKO TALPA (LITRAIS)

Benzininis 42

Pastaba. Matmenys gali skirtis priklausomai nuo modelio ir įrangos.

SPECIFIKACIJOS

Ilgis: 4186 mm

Plotis (su veidrodėliais):  
1930 mm

Plotis: 
1805 mm
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UŽSISAKYKITE BANDOMĄJĮ VAŽIAVIMĄ 
ŠIANDIEN
Geriausias būdas susipažinti su įspūdingu „Puma“ asortimentu – tiesiog sėsti už vairo.

Užsisakykite bandomąjį važiavimą ir vietinis „Ford“ prekybos atstovas mielai kuo greičiau jums padės.

Iliustracijos, aprašymai ir specifikacijos. Šis bukletas buvo teisingas jo spausdinimo metu. Tačiau “Ford” politika – nuolat rūpintis produktų tobulinimu. Todėl pasiliekama 
teisė bet kuriuo metu pakeisti modelių ir atskirų detalių, pavaizduotų ir aprašytų šiame leidinyje, specifikacijas, spalvas ar kainas. Dėl naujausios informacijos visuomet 
kreipkitės į savo “Ford” atstovą. Papildoma įranga. Jeigu šiame leidinyje elementas yra apibūdintas kaip ‘Papildomai pasirenkamas elementas’ ar ‘Papildomai pasirenkamos 
detalės/paketas’ir pan., reiškia jis neįeina į standartinę transporto priemonės komplektaciją ir už jį reikia mokėti papildomai, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip. Galimos 
visos modelių ir spalvų kombinacijos. Pastaba. Kai kurie šiame buklete vaizduojami automobiliai dar negaminami ir yra sukurti kompiuteriu, todėl galutinis automobilio 
dizainas/priedai gali kai kuriais aspektais skirtis. Be to, kai kurie pavaizduoti automobilių elementai gali būti pasirinktini. Pastaba. Šiame lankstinuke yra ir originalių „Ford“ 
priedų ir mūsų tiekėjų produktų. +Šiuos priedus kruopščiai atrenka tiekėjas; jiems nėra taikoma „Ford“ garantija, tačiau jiems garantiją suteikia pats tiekėjas; informaciją 
apie šią garantiją Jums suteiks „Ford“ tarpininkas. Pastaba. „Bluetooth® “ yra „ Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas. Bet koks šio ženklo naudojimas „Ford Motor Company“ 
tikslais yra licencijuotas. „iPod“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra „Apple Inc.“ nuosavybė. Kiti prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Pastaba. Kai kurios 
pagalbinės vairuotojo ir saugos funkcijos, aprašytos šiame buklete, veikia tam tikrų jutiklių pagalba, kurių eksploatacinės savybės gali priklausyti nuo tam tikrų oro ar 
aplinkos sąlygų.
Tarptautinis brošiūros leidimas yra tik bendro informacinio pobūdžio; aprašytos specifikacijos galioja ne visose rinkose. Gali būti, kad iliustracijose ar tekste pateiktos 
nuorodos į tokius modelius, funkcijas ar sąlygas, kurių tam tikrose rinkose negalima gauti kaip standartinių ar kaip pasirinktinių elementų. Be to, brošiūroje gali būti 
nenurodyti kai kurie specialieji įrangos elementai, kuriuos iš tikrųjų galima įsigyti. Todėl visuomet klauskite savo „Ford“ atstovo naujausios išsamios informacijos apie 
specifikacijas ir dabartines kainas.


