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Το εικονιζόμενο όχημα περιλαμβάνει αξεσουάρ που διατίθενται με πρόσθετη χρέωση.

Puma ST-Line X με προαιρετικής επιλογής χρώμα Desert Island Blue και
γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 19" 5 ακτίνων Matt Black.

Ο ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ 
ΝΕΟ FORD PUMA
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ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
PUMA ECOBOOST HYBRID
Το Puma EcoBoost Hybrid διαθέτει συναρπαστική ήπια υβριδική 
τεχνολογία που μειώνει τις εκπομπές CO2, βελτιώνει την 
εξοικονόμηση καυσίμου και χαρίζει αμεσότητα κατά την 
οδήγηση*. Ο ηλεκτροκινητήρας συνεργάζεται ομαλά με κάθε έναν 
από τους τρεις διαθέσιμους βενζινοκινητήρες της γκάμας, οι 
οποίοι αποδίδουν έως και 155 PS (116 kW). Ταυτόχρονα, η 
αναγεννητική πέδηση ανακτά ενέργεια κάθε φορά που 
επιβραδύνετε και τη χρησιμοποιεί για να δώσει μια επιπλέον 
ώθηση τη στιγμή της επιτάχυνσης.

Το 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη κάνει την 
οδήγηση στην κίνηση της πόλης λιγότερο απαιτητική διαδικασία. 
Επιπρόσθετα, οι γρήγορες και ανεπαίσθητες αλλαγές του 
ενισχύουν την απόδοση του υβριδικού συνόλου και παράλληλα 
τη δική σας ευχαρίστηση. 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές 
ανατρέξτε στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ

Puma ST-Line Vignale με προαιρετικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Magnetic metallic και 
γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 18" και 10 ακτίνων Absolute Black (βασικός εξοπλισμός 
και ως αξεσουάρ).
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*Ο όγκος του MegaBox εξαρτάται από την έκδοση του αυτοκινήτου: 456L (μοντέλα 
βενζίνης/mHEV), 448L (μοντέλα diesel), 422L (με ρεζέρβα). Οι δυνατότητες φόρτωσης και 
η χωρητικότητα περιορίζονται από τα βάρη και την κατανομή τους.

Puma ST-Line X με προαιρετικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Desert Island 
Blue και γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 19" και 5 ακτίνων Matt Black 
(βασικός εξοπλισμός και ως αξεσουάρ).

ΕΞΥΠΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΧΩΡΩΝ
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΕΎΡΎΧΩΡΟ
Η ζωή στην πόλη απαιτεί εφευρετικότητα σε ό,τι αφορά τη χρήση των 
διαθέσιμων χώρων. Το Puma συμμερίζεται αυτόν ακριβώς τον τρόπο 
σκέψης. Πέρα από ελκυστική εμφάνιση, οι λεπτομέρειες του 
σχεδιασμού του προσφέρουν πρακτική λειτουργικότητα.

Για παράδειγμα, η πρόσβαση στον χώρο αποσκευών είναι εύκολη 
ακόμα και όταν τα χέρια σας δεν είναι ελεύθερα. Αν έχετε τα κλειδιά 
στην τσέπη σας ή σε μια τσάντα, αρκεί μια απλή κίνηση με το πόδι 
κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα για να ανοίξει η αυτόματη πόρτα 
του χώρου αποσκευών του Puma. Η εταζέρα με τις δυνατότητες 
προσαρμογής της, δεν είναι σταθερά τοποθετημένη στην πίσω σειρά 
καθισμάτων και σηκώνεται μαζί με την πόρτα του χώρου αποσκευών, 
καθιστώντας τον χώρο κατάλληλο για ογκωδέστερα αντικείμενα.

Αυτό όμως που είναι πραγματικά έξυπνο είναι ο ίδιος ο χώρος 
αποσκευών του Puma, ο οποίος διαθέτει ένα πρωτοποριακό νέο 
διαμέρισμα με σύστημα MegaBox*. Πέρα από το ότι προσφέρει 
επιπλέον χώρο για την περίπτωση που θα χρειαστεί, το MegaBox 
διαθέτει αδιάβροχη επένδυση, ακόμα και στόμιο αποστράγγισης. Αν 
σας αρέσουν λοιπόν οι δραστηριότητες στη φύση, έχετε βρει τον 
ιδανικό χώρο για να τοποθετήσετε τον λασπωμένο ή βρεγμένο 
εξοπλισμό σας, ο οποίος μάλιστα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 
σάκους του γκολφ σε όρθια θέση.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
Με έξυπνα χαρακτηριστικά και καινοτόμες τεχνολογίες, το Ford 
Puma σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο. Από τον πλήρως ψηφιακό 
πίνακα οργάνων των 12,3" (31,2 cm) και την προηγμένη οθόνη 
αφής των 8" (20,3 cm), κάθε στοιχείο είναι σχεδιασμένο για να 
κάνει την οδήγηση όσο πιο ευχάριστη γίνεται. 

Μπορείτε επίσης να απολαύσετε μια σειρά από πρόσθετες 
υπηρεσίες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω του 
συστήματος infotainment SYNC 3, καθώς και το FordPass 
Connect που σας επιτρέπει να συνδέσετε το όχημά σας με την 
εφαρμογή FordPass*.

*Μην οδηγείτε με αποσπασμένη την προσοχή σας. Όταν είναι εφικτό χρησιμοποιείτε τις 
φωνητικές λειτουργίες. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές χειρός κατά την οδήγηση. 
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να απομονώνονται όταν υπάρχει επιλεγμένη ταχύτητα 
στο κιβώτιο. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες συμβατές με κάθε τηλέφωνο.

Puma ST-Line X με ημιδερμάτινη premium επένδυση Sensico® (υφασμάτινα 
πρόσθετα σε κέντρο και πίσω μέρος βάσης καθίσματος, ημιδερμάτινη 
premium επένδυση Sensico® σε βάση, πλάτη, μπροστά και πίσω και πλαϊνά 
βάσης και πλάτης, με πρόσθετα βινυλίου).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ



Puma ST-Line Vignale με προαιρετικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Magnetic metallic και 
γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 18" και 10 ακτίνων Absolute Black (βασικός εξοπλισμός 

και ως αξεσουάρ).
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ΓΝΗΣΙΑ ΟΔΗΓΙΚΗ 
ΑΠΟΛΑΥΣΗ
PUMA ST-LINE X  VIGNALE
Αποκομίστε όσα περισσότερα μπορείτε από την οδήγηση του 
δυναμικού Puma ST-Line Vignale. Από τις εντυπωσιακές 
γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 18" και 10 ακτίνων 
Absolute Black μέχρι τους full-LED προβολείς και τους σπορ 
προφυλακτήρες, συγκεντρώνει αθόρυβα τα βλέμματα σε όλες τις 
συνθήκες. Πίσω από το τιμόνι, θα επιβραβεύσει ακόμα και τον πιο 
απαιτητικό οδηγό με το ευέλικτο κράτημά του, την εντυπωσιακή 
του άνεση και τις δυναμικές του επιδόσεις.

Puma ST-Line Vignale με προαιρετικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος 
Magnetic metallic.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ 
ΣΑΣ
Το κομψό και άνετο εσωτερικό του Ford Puma ST-Line X Vignale 
σας χαρίζει ένα θερμό καλωσόρισμα. Τα σποτίφ καθίσματα είναι 
επενδεδυμένα με συνθετικό υλικό κορυφαίας ποιότητας. Μέσα σε 
αυτό το εκλεπτυσμένο περιβάλλον μπορείτε να απολαύσετε την 
ισορροπημένη απόδοση των 10 ηχείων του ηχοσυστήματος B&O.

 ■ Η πανοραμική ηλιοροφή αφήνει το φως να πλημμυρίσει το 
εσωτερικό, ενισχύοντας την αίσθηση της ευρυχωρίας. Όταν 
είναι ανοιχτή σας προσφέρει καθαρό αέρα ενώ όταν είναι 
κλειστή, η συρόμενη γυάλινη επιφάνεια με την ανακλαστική 
επίστρωση φροντίζει να διατηρεί το εσωτερικό δροσερό. Αν το 
χρειαστείτε, το εσωτερικό σκιάδιο προσφέρει πρόσθετη 
σκίαση. (Προαιρετικός εξοπλισμός)

 ■ Το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη προσφέρει 
νέα επίπεδα άνεσης με ομαλές αλλαγές ταχυτήτων και άμεση 
απόκριση. (Προαιρετικός εξοπλισμός. Περιλαμβάνει μοχλούς 
αλλαγής ταχυτήτων Paddle Shifters στο τιμόνι στα ST-Line 
και ST-Line Vignale)

Puma ST-Line Vignale με premium ημιδερμάτινη επένδυση Captain Sensico® και premium 
επένδυση Windsor Sensico® σε Ebony. Κεντρικά πρόσθετα και εξωτερικό μαξιλάρι σε Windsor, 
premium Sensico® σε εξωτερική επιφάνεια βάσης και μαξιλάρια κεφαλής. 

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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Puma ST-Line X με προαιρετικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Solar Silver 
και γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 19" 5 ακτίνων Matt Black 
(προαιρετικός εξοπλισμός και ως αξεσουάρ).

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΡΟΜΟ
Οποιοδήποτε Puma και αν διαλέξετε, θα διαπιστώσετε ότι 
διαθέτει έναν πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Τώρα μπορείτε να 
προσθέσετε ακόμα περισσότερη κομψότητα στο στυλ της 
επιλογής σας με αποκλειστικά εσωτερικά και εξωτερικά 
χαρακτηριστικά όπως:

 ■ Οι ζάντες ελαφρού κράματος Matt Black των 19" και 5 
ακτίνων με το γυαλισμένο φινίρισμα (προαιρετικά και ως 
αξεσουάρ στα ST-Line X και ST-Line X Vignale)

 ■ Η πανοραμική ηλιοροφή  με ηλεκτρική λειτουργία ανοίγματος 
και ανάκλισης και συρόμενο σκιάδιο (προαιρετική επιλογή)

 ■ Οι μαύρες ράγες οροφής (προαιρετική επιλογή, όχι σε 
συνδυασμό με ηλιοροφή)

 ■ Το θερμαινόμενο τιμόνι (προαιρετικά, βασικός εξοπλισμός 
στα ST-Line X Gold Edition και ST-Line X Vignale)

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ



1

3

2

4

1
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΎΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
Τα καθίσματα του Puma διαθέτουν πλήρως αφαιρούμενα καλύμματα τόσο μπροστά όσο και πίσω. 
Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο και είναι εφοδιασμένα με φερμουάρ ώστε να αφαιρούνται εύκολα. 
Τα καλύμματα είναι ιδανικά για την απαιτητική καθημερινότητα, όταν ο καφές σας δεν γίνεται να μην 
χυθεί πάνω στο κάθισμα. (Προαιρετικά στο Titanium)

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΎΛ ΠΟΎ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
Αν σας αρέσουν οι αλλαγές, τα καλύμματα καθισμάτων του Puma κάνουν τη μεταμόρφωση και 
εξατομίκευση του εσωτερικού του αυτοκινήτου σας πανεύκολη υπόθεση. Με ποικιλία υφασμάτων και 
σχεδίων - συμπεριλαμβανομένου ενός δημοφιλούς σχεδίου παραλλαγής - τα ανθεκτικά αυτά καλύμματα 
πλένονται εύκολα όταν έχει έρθει η ώρα να απομακρυνθούν λεκέδες από τη χρήση παιδιών και 
κατοικιδίων.

Κάντε τη δική σας επιλογή μέσα από τη σειρά των διαθέσιμων σχεδίων:

1  Bayon (προαιρετική επιλογή για το Titanium)
2  Frameout (ως αξεσουάρ για το Titanium)
3  Tartan (ως αξεσουάρ για το Titanium)
4  Camouflage (ως αξεσουάρ για το Titanium)

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟ 
ΕΛΕΓΧΟ
FORD SYNC 3
Το Ford SYNC 3 συνδέεται ανεμπόδιστα με το smartphone σας, προσφέροντας απλούστατη επικοινωνία 
και πλοήγηση*. Μπορείτε να ελέγχετε συμβατές με το SYNC εφαρμογές μέσω AppLink ενώ το Apple 
CarPlay και το Android Auto σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την έγχρωμη οθόνη αφής των 8" (20,3 
cm) όπως ακριβώς και τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ή τις απλές φωνητικές 
εντολές μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να γράψετε και να ακούσετε μηνύματα κειμένου και να 
ελέγξετε τη μουσική σας και την πλοήγηση.

FORDPASS CONNECT
Το FordPass Connect που θα το βρείτε σε όλα τα Puma ενεργοποιεί μια σειρά από λειτουργίες που στόχο 
έχουν να κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και πιο ευχάριστη**. Ανάμεσα σε αυτές θα βρείτε το Live 
Traffic† που εφοδιάζει το σύστημα πλοήγησης SYNC 3 με ενημερωμένες πληροφορίες για την κίνηση και 
το Local Hazard Information†† που σας ενημερώνει εγκαίρως για κινδύνους στην πορεία σας. Σε 
περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall‡ βοηθάει τους επιβάτες να 
καλέσουν τις σχετικές υπηρεσίες, δίνοντας παράλληλα το στίγμα τους.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν τα εξής: Η πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο SYNC 3 είναι διαθέσιμη μόνο με iPhone 5/Android 5.0 
(Lollipop) ή νεότερο. 100% συνδεδεμένο. Μόνο με το AppLink ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις. Για να ελέγξετε αν τα Apple CarPlay και 
Android Auto είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά, δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τις τελευταίες 
πληροφορίες. Οι ενημερώσεις διατίθενται δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την έκδοση της πρώτης άδειας του 
οχήματος.
*Μην οδηγείτε με αποσπασμένη την προσοχή σας. Όταν είναι εφικτό χρησιμοποιείτε τις φωνητικές λειτουργίες. Μην χρησιμοποιείτε 
συσκευές χειρός κατά την οδήγηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να απομονώνονται όταν υπάρχει επιλεγμένη ταχύτητα στο κιβώτιο. Δεν 
είναι όλες οι λειτουργίες συμβατές με κάθε τηλέφωνο.
**Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από ορισμένες 
υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Όπου διατίθενται, οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως πρόσβασης του FordPass Connect παρέχονται χωρίς 
χρέωση για 10 χρόνια. Στη συνέχεια με συνδρομή.
†Η πρόσβαση στο Live Traffic γίνεται χωρίς χρέωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την έκδοση της πρώτης άδειας ενός νέου 
Ford που διαθέτει SYNC 3 με πλοήγηση. Για τη συνέχεια απαιτείται εγγραφή και συνδρομή.
††Η υπηρεσία Local Hazard διατίθεται χωρίς χρέωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την αγορά ενός νέου Ford με 
συγκεκριμένα συστήματα πληροφόρησης οδηγού. Για τη συνέχεια απαιτείται συνδρομή.
‡Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall δίνει το στίγμα του οχήματος και βοηθάει τους επιβάτες να πραγματοποιήσουν κλήση 
στη γλώσσα τους προς το τοπικό κέντρο επικοινωνιών μετά από σύγκρουση που έχει ανοίξει κάποιον αερόσακο ή έχει προκαλέσει τη διακοπή 
λειτουργίας της αντλίας καυσίμου. Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί σε περισσότερες από 40 χώρες και περιοχές της Ευρώπης.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ FORDPASS
Εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την εμπειρία της συνδεσιμότητας με την εφαρμογή FordPassØ, η οποία χάρη 
σε έξυπνα εξ αποστάσεως χαρακτηριστικά, σας δίνει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες δυνατότητες 
μέσω του smartphone σας. Για να είστε σίγουροι, μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το όχημά 
σας από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Και στα κρύα πρωινά μπορείτε ακόμα και να εκκινήσετε††† το 
όχημά σας, να ενεργοποιήσετε το ξεπάγωμα του παρμπρίζ, τα θερμαινόμενα καθίσματα και το 
θερμαινόμενο τιμόνι (αν υπάρχουν). (Διατίθεται μόνο σε αγορές της ΕΕ.)

Συνδέστε το Puma σας με το FordPass.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν τα εξής: Η πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο SYNC 3 είναι διαθέσιμη μόνο με iPhone 5/Android 5.0 
(Lollipop) ή νεότερο. 100% συνδεδεμένο. Μόνο με το AppLink ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις. Για να ελέγξετε αν τα Apple CarPlay και 
Android Auto είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά, δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τις τελευταίες 
πληροφορίες. Οι ενημερώσεις διατίθενται δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την έκδοση της πρώτης άδειας του 
οχήματος.
†††Η λειτουργία εξα αποστάσεως εκκίνησης είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
ØΗ εφαρμογή FordPass είναι συμβατή με συγκεκριμένες πλατφόρμες smartphone και διατίθεται για λήψη μέσω internet. Ενδέχεται να 
ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ



1

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΛΙΓΜΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
Το Puma κάνει την οδήγηση ευκολότερη σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Το σύστημα 
Adaptive Cruise ControlØ2) διατηρεί απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα και έχει τη 
δυνατότητα να φέρει το αυτοκίνητό σας μέχρι και σε πλήρη ακινητοποίηση. Η υποβοήθηση Pre-Collision 
AssistØ2)* με Evasive Steering AssistØ2)** σας ειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους στην πορεία σας (όπως 
οχήματα ή πεζοί) ενώ μπορεί να ανιχνεύσει ελιγμό αποφυγής και να σας βοηθήσει να παρακάμψετε το 
εμπόδιο, την ίδια στιγμή που χρησιμοποιεί τα φρένα για να αποφύγει ή να μετριάσει μια σύγκρουση. 
(Προαιρετικός εξοπλισμός)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Μπορείτε να προσαρμόσετε την οδηγική σας εμπειρία με το Puma ώστε να ταιριάζει στις εκάστοτε 
συνθήκες, χρησιμοποιώντας τα πέντε διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης. Με κριτήριο τη συμπεριφορά,  
τις επιδόσεις και την οικονομία, επιλέξτε μεταξύ των Normal (κανονική οδήγηση), Sport (σπορ), Trail 
(χώμα), Slippery (ολισθηρότητα) και Eco (οικονομία).  

Το σύστημα ρυθμίζει διάφορες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης στο γκάζι και της 
αίσθησης του τιμονιού, καθώς και τη συμπεριφορά του κιβωτίου κατά τις αλλαγές σε αυτοκίνητα με 
αυτόματο κιβώτιο. Ο πίνακας οργάνων αλλάζει επίσης προκειμένου να αντικατοπτρίζει τα επιλεγμένα 
προγράμματα ενώ περιλαμβάνει και μια "σιωπηρή" λειτουργία που εμφανίζει μόνο τις σημαντικότερες 
πληροφορίες. (Βασικός εξοπλισμός. Το όχημα της εικόνας διαθέτει προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο)

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Στοιχείο υποβοήθησης οδηγού. *Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης με ανίχνευση πεζού (Pre-
Collision Assist with Pedestrian Detection) μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς αλλά όχι σε οποιεσδήποτε συνθήκες και δεν υποκαθιστά την ασφαλή 
οδήγηση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τους περιορισμούς του συστήματος. **Το σύστημα υποβοήθησης ελιγμού αποφυγής Evasive 
Steering Assist δεν ελέγχει το τιμόνι.
Σημείωση Σύστημα Adaptive Cruise Control with Stop & Go (προαιρετική επιλογή στα μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων): Αν η 
στάση διαρκέσει περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, τότε ο οδηγός θα πρέπει να πιέσει το κουμπί "RES" ή το πεντάλ του γκαζιού έτσι ώστε 
να επανέλθει η λειτουργία του συστήματος.
Σημείωση Τα στοιχεία υποβοήθησης του οδηγού λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την ορθή κρίση και την 
ετοιμότητα του οδηγού σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του οχήματος.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (BLIS)Ø2) 
Το σύστημα επιτήρησης και πληροφόρησης τυφλών σημείων σας προειδοποιεί μέσω διακριτικών 
φωτεινών ενδείξεων στους εξωτερικούς καθρέφτες όταν κάποιο άλλο όχημα - αυτοκίνητο, βαν ή 
φορτηγό - βρεθεί στα τυφλά σημεία σας την ώρα που οδηγείτε. Κατά τον ίδιο τρόπο, το σύστημα 
προειδοποίησης για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (εικόνα) σας προειδοποιεί αν ανιχνεύσει όχημα 
ή άλλο κίνδυνο όταν βγαίνετε με την όπισθεν από κάθετη θέση στάθμευσης και μπορεί να ενεργοποιήσει 
αυτόματα τα φρένα αν δεν αντιδράσετε έγκαιρα. (Προαιρετικός εξοπλισμός)

ΚΑΜΕΡΕΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ2)

Το Puma σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε προαιρετικά κάμερες οπισθοπορείας, οι οποίες 
μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμος βοηθός κατά την κίνηση με όπισθεν σε χώρους με περιορισμένη 
ορατότητα. 

Και οι δύο κάμερες ενεργοποιούνται με την επιλογή της όπισθεν ενώ η πίσω κάμερα στάθμευσης (πάνω 
αριστερά) εμφανίζει με σαφήνεια την αριστερή και δεξιά πλευρά πίσω από το αυτοκίνητο πάνω στην 
οθόνη του SYNC 3. Αν ζητάτε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, η ευρυγώνια κάμερα οπισθοπορείας (πάνω 
δεξιά) παρέχει εικόνα υψηλής ευκρίνειας αριστερά και δεξιά, με γωνία η οποία φτάνει σχεδόν στις 180 
μοίρες**. (Προαιρετικός εξοπλισμός) 

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Στοιχείο υποβοήθησης οδηγού.
Σημείωση Τα στοιχεία υποβοήθησης του οδηγού λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την ορθή κρίση και την 
ετοιμότητα του οδηγού σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του οχήματος.
**Οι κάμερες λειτουργούν μόνο σε ταχύτητες μικρότερες των 10 km/h.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ PRE-
COLLISION ASSISTØ2)

Η υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (PCA) με ανίχνευση πεζού* 
παρακολουθεί πόσο κοντά βρίσκεστε σε άλλα οχήματα και πεζούς, 
ακόμα και στο σκοτάδι. Αν διαπιστωθεί πιθανότητα κινδύνου 
σύγκρουσης, το σύστημα σας ειδοποιεί με οπτικές και ηχητικές 
ενδείξεις και αν είναι απαραίτητο προφορτίζει τα φρένα, έτσι ώστε να 
έχετε πλήρη αμεσότητα στην απόκρισή τους όταν θα τα 
χρησιμοποιήσετε. (Βασικός εξοπλισμός)

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LEDØ

Οι ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης διάρκειας ζωής, 
προβολείς LED παράγουν ένα λαμπρό, φυσικό φως με δέσμη 
εξαιρετικής ακρίβειας. Διαθέτουν επίσης αισθητήρα νυκτός. Η 
λειτουργία αυτόματης αλλαγής της μεγάλης σκάλας των 
προβολέων εντοπίζει τα αντιθέτως ερχόμενα οχήματα και 
απενεργοποιεί αυτόματα τη μεγάλη σκάλα. Διατίθεται μόνο σε 
συνδυασμό με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας 
Lane-Keeping Aid (μέρος του συστήματος διατήρησης λωρίδας - 
LKS). (Βασικός εξοπλισμός)

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Στοιχείο υποβοήθησης οδηγού.
*Η ανίχνευση πεζού είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε ταχύτητες μέχρι 80 km/h.  
Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης με ανίχνευση πεζού (Pre-Collision Assist with 
Pedestrian Detection) μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς αλλά όχι σε οποιεσδήποτε συνθήκες και 
δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδήγηση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τους 
περιορισμούς του συστήματος.
Σημείωση Τα στοιχεία υποβοήθησης του οδηγού λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν 
υποκαθιστούν την προσοχή, την ορθή κρίση και την ετοιμότητα του οδηγού σε ό,τι αφορά 
τον έλεγχο του οχήματος.

ΦΩΤΑ  ΕΔΑΦΟΥΣ PUMA
Με τα ειδικά φώτα εδάφους του Puma, έχετε εξασφαλισμένο ένα 
θερμό καλωσόρισμα. Κάθε φορά που ξεκλειδώνετε τις πόρτες, τα 
φώτα εδάφους στους εξωτερικούς καθρέφτες φωτίζουν το έδαφος με 
ένα εντυπωσιακό λογότυπο Puma. (Βασικός εξοπλισμός για το ST-
Line X Vignale)

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ



1

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ 
ΜΕΣΗΣ
Τα εμπρός καθίσματα του Puma διαθέτουν πρόσθετη στήριξη της 
μέσης και λειτουργία μασάζ για επιπλέον άνεση και υποστήριξη. Οι 
3 διαφορετικές ρυθμίσεις μασάζ που ενεργοποιούνται με το 
πάτημα ενός κουμπιού αναζωογονούν τους κουρασμένους μύες 
και είναι ιδανικές για μακρινές διαδρομές. (Βασικός εξοπλισμός για 
το ST-Line Vignale)

ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Μια βολική βάση ασύρματης φόρτισης διατηρεί τις συσκευές σας* 
έτοιμες για χρήση. (Προαιρετικά στα Titanium και ST-Line)

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Απολαύστε το εξωτερικό περιβάλλον από την άνεση του Puma σας. Η 
ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή σας δίνει τη δυνατότητα να φέρετε 
σχεδόν κυριολεκτικά, τον εξωτερικό κόσμο στο εσωτερικό της 
καμπίνας σας. Όταν είναι ανοιχτή σας προσφέρει άφθονο καθαρό 
αέρα ενώ όταν είναι κλειστή, η συρόμενη γυάλινη επιφάνεια με την 
ανακλαστική επίστρωση φροντίζει να διατηρεί το εσωτερικό δροσερό. 
Αν το χρειαστείτε, το εσωτερικό σκιάδιο προσφέρει πρόσθετη σκίαση. 
(Προαιρετικός εξοπλισμός)

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ

*Πολλές συσκευές, όπως τα τηλέφωνα, έχουν τη δυνατότητα να φορτίζονται ασύρματα. Για 
να είναι συμβατό το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να έχει Qi ή θα πρέπει να έχετε θήκη φόρτισης 
Qi.
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Titanium
Το εκλεπτυσμένο στυλ και η άνεση της πολυτελούς σειράς Titanium 
βρίσκονται σε ανώτερα επίπεδα, χάρη στη χρήση κορυφαίων υλικών.

ST-Line και ST-Line X
Με μια μοναδικότητα που αιχμαλωτίζει το βλέμμα, το ST-Line αποτελεί 
τη σαγηνευτική προσέγγιση της έννοιας της τεχνολογίας αιχμής για τη 
σπορ σειρά μας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Με ποικιλία επιλογών τόσο 
για το εσωτερικό όσο και 
για το εξωτερικό στυλ, θα 
βρείτε σίγουρα ένα νέο 
Ford Puma που να σας 
ταιριάζει.

ST-Line X Vignale
Το υψηλού επιπέδου στυλ και οι επιδόσεις συνδυάζονται υπέροχα στο 
εξαιρετικό νέο ST-Line Vignale.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ST-Line X Gold Edition
Το ST-Line X Gold Edition τραβάει αυτόματα τα βλέμματα. Στο 
εσωτερικό αυτής της περιορισμένης σε αριθμό αντιτύπων έκδοσης θα 
βρείτε πολλές εντυπωσιακές λεπτομέρειες που θα απορροφήσουν την 
προσοχή σας.
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TITANIUM
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά

 ■ Ζάντες 17" από χάλυβα με 
τάσια Sparkle Silver

 ■ Μαύρα προστατευτικά στο 
κάτω μέρος των θυρών με 
χρωμιωμένα ένθετα στοιχεία

 ■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 
ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
θερμαινόμενοι καθρέφτες με 
ενσωματωμένα φλας, 
κέλυφος στο χρώμα του 
αμαξώματος και φώτα 
εδάφους

 ■ Εξωτερικό πλαίσιο πόρτας 
και βασική γραμμή 

αμαξώματος σε λαμπερή 
απόχρωση

 ■ Πίσω αισθητήρες 
στάθμευσης

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά

 ■ Ατμοσφαιρικός κρυφός 
φωτισμός (στον χώρο για το 
πόδια μπροστά, στις θήκες 
των θυρών και στο σύστημα 
πολυμέσων) 

 ■ Πλούσια εξοπλισμένη 
κεντρική κονσόλα που 
περιλαμβάνει δύο 
φωτιζόμενες ποτηροθήκες, 

υποβραχιόνιο με 
αποθηκευτικό χώρο που 
κλείνει, συνδεσιμότητα USB 
και υποδοχή 12 V

 ■ Αναγνώριση οδικής 
σήμανσης

 ■ Έγχρωμος αναλογικός 
πίνακας οργάνων TFT 4,2" 
(10,6 cm)

Κινητήρας 

Ήπια υβριδικό όχημα βενζίνης
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ
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ST-LINE
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium

 ■ Ζάντες ελαφρού κράματος 
17" με φινίρισμα Luster Nickel 
5x2 ακτίνων

 ■ Ειδικοί προφυλακτήρες ST-
Line εμπρός και πίσω στο 
χρώμα του αμαξώματος και 
διαχύτης στον πίσω 
προφυλακτήρα

 ■ Πίσω σπόιλερ (στο χρώμα 
του αμαξώματος) 

 ■ Πλαϊνά σήματα ST-Line
 ■ Χρωμιωμένη απόληξη 

εξάτμισης

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
Titanium

 ■ Πίνακας οργάνων full TFT/
LCD 12,3" (20,3 cm)

 ■ Μαύρη λαβή χειρόφρενου 
 ■ Μαλακό κάλυμμα μοχλού 

ταχυτήτων με κόκκινη ραφή 
 ■ Σπορτίφ λαβή μοχλού 

ταχυτήτων
 ■ Σπορ τιμόνι 3 ακτίνων με 

premium επένδυση Sensico® 
και ειδική κόκκινη ραφή

Κινητήρας

Ήπια υβριδικό όχημα βενζίνης
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ
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ST-LINE X
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
ST-Line

 ■ Ζάντες ελαφρού κράματος 
18" Absolute Black 5x2 
ακτίνων

 ■ Ηχομονωτικό παρμπρίζ
 ■ Αυτόματοι προβολείς με 

υαλοκαθαριστήρες με 
αισθητήρα βροχής και 
αυτόματη αλλαγή μεγάλης 
σκάλας προβολέων (Αuto 
High Βeam)

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
ST-Line

 ■ Καθίσματα με ημιδερμάτινη 
επένδυση premium Sensico®

 ■ Αυτόματο ηλεκτρονικό 
σύστημα κλιματισμού 
(EATC) 

 ■ Φωτοχρωματικός 
εσωτερικός καθρέφτης 

Κινητήρας

Ήπια υβριδικό όχημα βενζίνης
1.0L EcoBoost (mHEV) 155 PS

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ
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ST-LINE X VIGNALE
Βασικά εξωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
ST-Line

 ■ Γυαλισμένες ζάντες ελαφρού 
κράματος 18" Absolute Black 
10 ακτίνων

 ■ Σταθεροί προβολείς DSS full 
LED

 ■ Εξωτερική γραμμή κάτω 
πλαισίου παραθύρων σε 
τονισμένο μαύρο/λαμπερό 
στυλ

 ■ Σπορ πίσω προφυλακτήρας 
στο χρώμα του αμαξώματος 
με διαχύτη και ένθετα σε 
γυαλιστερό μαύρο και 
χρώμιο

 ■ Μεγάλη πίσω αεροτομή

Βασικά εσωτερικά 
χαρακτηριστικά επιπλέον του 
ST-Line

 ■ Καθίσματα με επένδυση από 
premium δέρμα Captain 
Feeltek Vinyl

 ■ Ειδική επένδυση ταμπλό σε 
Ebony Black με ραφές σε 
Metal Grey

 ■ Θερμαινόμενο τιμόνι
 ■ Θερμαινόμενα εμπρός 

καθίσματα
 ■ Βάση ασύρματης φόρτισης

Κινητήρας

Ήπια υβριδικό όχημα βενζίνης
1.0L EcoBoost (mHEV) 125 PS 

ΕΚΔΟΣΕΙΣΕΠΙΛΟΓΗ



3 ΧΡΩΜΑΤΑ

Το Ford Puma οφείλει το όμορφο και ανθεκτικό εξωτερικό του σε μια ειδική διαδικασία βαφής πολλαπλών 
σταδίων. Η έγχυση προστατευτικού κεριού στις κοιλότητες, η τελική προστατευτική επικάλυψη, τα νέα 
υλικά και οι νέες διαδικασίες εφαρμογής εξασφαλίζουν τη διατήρηση της καλής εμφάνισης του νέου σας 
Puma για πολλά χρόνια.

Blazer Blue 
Απλό χρώμα

Frozen White 
Απλό χρώμα

Grey Matter 
Premium xρώμα*

Agate black 
Μεταλλικό χρώμα*

Desert Island Blue 
Μεταλλικό χρώμα*

Fantastic Red 
Μεταλλικό χρώμα με σκούρα 
τελική επίστρωση*

Magnetic 
Μεταλλικό χρώμα*

Solar Silver 
Μεταλλικό χρώμα*

Επιλέξτε το χρώμα, τις ζάντες, τον προαιρετικό 
και τον πρόσθετο εξοπλισμό που προτιμάτε και 
δώστε στο Puma τη δική σας σφραγίδα.

Fantastic Red 
Μεταλλικό χρώμα με σκούρα 
τελική επίστρωση* 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

*Με πρόσθετη χρέωση.
Το Ford Puma καλύπτεται από την εγγύηση 
αντιδιαβρωτικής προστασίας της Ford για 12 
χρόνια από την ημερομηνία πρώτης 
ταξινόμησης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Σημείωση Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση 
των χρωμάτων και μπορεί να μην 
απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του 
αυτοκινήτου ή τα μοντέλα που μπορεί να 
διατίθενται σε ορισμένες αγορές. Τα χρώματα 
και τα στοιχεία διακόσμου που εμφανίζονται 
στο παρόν φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν 
από τα πραγματικά εξαιτίας των περιορισμών 
που επιβάλλουν οι διαδικασίες εκτύπωσης.



3 ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

Court σε Ebony/Eton σε Black

Βασικός εξοπλισμός για το ST-Line

Kasbah σε Black/Eton σε Combo

Βασικός εξοπλισμός για το Titanium

Captain Feeltek Premium Vinyl σε Ebony

Βασικός εξοπλισμός για το ST-Line X Vignale

Σημείωση Το Sensico® αποτελεί εμπορικό σήμα της Ford EU που 
αφορά premium συνθετικό ύφασμα για το εσωτερικό οχημάτων. 
Ως ύφασμα φυτικής προέλευσης, συνδυάζει υψηλή ποιότητα, 
απαλή αίσθηση, αντοχή και εξαιρετική εμφάνιση. Είναι εύκολο στη 
συντήρηση και τον καθαρισμό και ανθεκτικό στους λεκέδες και τις 
οσμές. Με εμφάνιση που αποπνέει υψηλή ποιότητα, το Sensico® δεν 
έχει μόνο εξαιρετική αίσθηση κατά τη χρήση σε μεγάλες διαδρομές 
αλλά μας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με καθαρή τη 
συνείδησή μας καθώς δεν είναι ζωικής προέλευσης. Πρόκειται για 
τον ευσυνείδητο σχεδιασμό για τους οδηγούς του σήμερα και του 
αύριο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Frameout/Casual σε Ebony

Αξεσουάρ για το Titanium (αφαιρούμενο 
κάλυμμα)

Tartan/Casual σε Ebony

Αξεσουάρ για το Titanium (αφαιρούμενο 
κάλυμμα)

Bayon/Casual σε Ebony

Προαιρετικός εξοπλισμός για το Titanium 
(αφαιρούμενο κάλυμμα)

Camouflage/Casual σε Ebony

Αξεσουάρ για το Titanium (αφαιρούμενο 
κάλυμμα)



3 ΖΑΝΤΕΣ

Ζάντα από χάλυβα με τάσι Sparkle Silver

Βασικός εξοπλισμός για το Titanium

17"
Ζάντες ελαφρού κράματος Absolute Black 5x2 
ακτίνων

Προαιρετικός εξοπλισμός για το Titanium

17"
Ζάντες ελαφρού κράματος με φινίρισμα Luster 
Nickel 5x2 ακτίνων

Βασικός εξοπλισμός για το ST-Line

17"

Ζάντες ελαφρού κράματος Absolute Black 5x2 
ακτίνων

Βασικός εξοπλισμός για το ST-Line X

Γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 
Absolute Black 10 ακτίνων

Βασικός εξοπλισμός για το ST-Line X Vignale

18" 18"
Σημείωση Όλες οι ζάντες ελαφρού κράματος διατίθενται από τους 
αντιπροσώπους Ford ως αξεσουάρ με πρόσθετη χρέωση μέχρι την 
εξάντληση των αποθεμάτων.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ford-accessories.com

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος Matt 
Black 5 ακτίνων

Προαιρετικός εξοπλισμός για τα ST-Line X και ST-
Line X Vignale

19"



10

1

4

7

2

5

8

3

6

9

11

12

12

3

Για περισσότερα αξεσουάρ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ford-accessories.com 
Μπορείτε να βρείτε προϊόντα με το σήμα της Ford – από είδη ένδυσης μέχρι ταξιδιωτικά και είδη lifestyle – στη διεύθυνση www.
fordlifestylecollection.com

1 Προστατευτικό κάλυμμα 
πίσω προφυλακτήρα

2 Κουτί μεταφοράς 
κατοικιδίων 4pets®+ caree

3 Προστατευτικά 
καλύμματα μαρσπιέ

4 Κρεμάστρα
5 Ιονιστής
6 Σετ Box-in-box
7 Ταπέτο παντός καιρού 

MegaBox
8 Ταπέτα παντός καιρού
9 Ρηχή λεκάνη χώρου 

αποσκευών
10 Μπάρες οροφής*
11 Βάση ποδηλάτου οροφής 

Thule®+ **
12 Λασπωτήρες

+Καλύπτεται από την εγγύηση του 
προμηθευτή, δείτε το οπισθόφυλλο για 
λεπτομέρειες.
*50 kg μέγιστο φορτίο οροφής (όχι με 
πανοραμική ηλιοροφή).
**20 kg μέγιστο φορτίο ποδηλάτου.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΕΣΟΎΑΡ
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Σημείωση Για περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου και περιορισμό εκπομπών, ανατρέξτε στην 
ενότητα 4, καύσιμα και επιδόσεις.

Γνωρίστε το νέο Ford Puma σε 
βάθος, από την έξυπνη 
τεχνολογία του κινητήρα του 
έως τον πολυχρηστικό χώρο 
φόρτωσής του.

ΙΣΧΎΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

PUMA ECOBOOST HYBRID
Διαθέσιμο με κινητήρες Ford EcoBoost Hybrid 125 PS (92 kW) ή 155 
PS (116 kW). 
1  Ενιαία μονάδα εκκινητή/γεννήτριας (BISG) 

Η BISG λειτουργεί ως ηλεκτροκινητήρας που συνδέεται 
απρόσκοπτα με τον κινητήρα βενζίνης για να παρέχει πρόσθετη 
ροπή κατά την κανονική οδήγηση και επιτάχυνση.

2  Βενζινοκινητήρας Ford EcoBoost 1.0L 
Το Puma EcoBoost Hybrid είναι διαθέσιμο με τον βενζινοκινητήρα 
Ford EcoBoost σε έκδοση με 125 PS (92 kW) ή 155 PS (116 kW).

3  Μπαταρία 48 Volt 
Η μπαταρία λιθίου που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα 
βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Επαναφορτίζεται 
αυτόματα από τον κινητήρα κατά την οδήγηση και κατά την 
επιβράδυνση μέσω της αναγεννητικής πέδησης, η οποία ανακτά 
την ενέργεια που κατά κανόνα χάνεται.

4  Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
Το Puma EcoBoost Hybrid είναι διαθέσιμο με ένα αυτόματο 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, το οποίο προσφέρει 
προοδευτική επιτάχυνση χωρίς διακοπές, καθώς και ομαλές 
αλλαγές ταχυτήτων. (Προαιρετικός εξοπλισμός για τα 
βενζινοκίνητα και τα υβριδικά μοντέλα)

5  Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι 
Το 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο παρέχει τη δυνατότητα 
χειροκίνητων αλλαγών μέσω των σπορτίφ χειριστηρίων αλλαγής 
ταχυτήτων στο τιμόνι για τα ST-Line, ST-Line X και ST-Line 
Vignale.



4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Η ΗΠΙΑ ΎΒΡΙΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Με τέσσερις προηγμένους ήπια υβριδικούς βενζινοκινητήρες (mHEV), το Puma προσφέρει εξαιρετικές 
επιδόσεις, οι οποίες συνδυάζονται με εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου και χαμηλές τιμές εκπομπών 
ρύπων.

Η εξελιγμένη ήπια υβριδική τεχνολογία της Ford ενισχύει την απόδοση του βενζινοκινητήρα Ford 
EcoBoost 1.0L με την κινούμενη από ιμάντα ενιαία μονάδα εκκινητή/γεννήτριας (BISG), η οποία ανακτά 
την ενέργεια που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν κατά τις φάσεις της πέδησης και της επιβράδυνσης και 
τη χρησιμοποιεί για τη φόρτιση των μπαταριών. 

Η μονάδα BISG λειτουργεί όμως και ως ηλεκτροκινητήρας. Σε πλήρη αρμονία με τον βενζινοκινητήρα, 
χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια, προσφέρει επιπλέον ροπή κατά την οδήγηση και την 
επιτάχυνση, ενώ τροφοδοτεί και τα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου για να ενισχύσει περαιτέρω 
την οικονομία και τις επιδόσεις. 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (155 PS)** 
Βρίσκει τη χρυσή τομή μεταξύ της αυξημένης 
ισχύος και της χαμηλής κατανάλωσης που φτάνει 
στα 5,6L/100 km (51,4 mpg) (συνδυαστικά).

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS)* 
Απολαύστε εξαιρετική οικονομία που φτάνει μέχρι 
και τα 5,4L/100 km (52,3 mpg) (συνδυαστικά), σε 
συνδυασμό με συναρπαστικές επιδόσεις στον 
επαρχιακό δρόμο και στον αυτοκινητόδρομο.

125 PS (92 kW) – 210 Nm 
Εκπομπές CO2 από 121 g/km κατά 
WLTP

0-100 km/h – 9,8 (sec)

155 PS (116 kW) – 240 Nm 
Εκπομπές CO2 από 127 g/km κατά 
WLTP

0-100 km/h – 8,7 (sec)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

*6-τάχυτο μηχανικό. 
**7-τάχυτο αυτόματο.
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Εκπομπές CO2
øø (g/km) – Στοιχεία κατά το πρότυπο WLTP 121-130 129-138 123-133 127-137

Κατανάλωση καυσίμουøø σε λίτρα/100 km – Στοιχεία κατά το πρότυπο WLTP 5,4-5,8 5,7-6,1 5,5-5,9 5,6-6,1

5-ΘΥΡΟ

Πρότυπο εκπομπών Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Μέγιστη ισχύς σε PS (kW) 125 ίππων (92 kW) 125 ίππων (92 kW) 155 ίππων (116 kW) 155 ίππων (116 kW)

Ροπή (Nm) 170 170 190 190

Κιβώτιο ταχυτήτων 6τάχυτο μηχανικό 7τάχυτο αυτόματο 6τάχυτο μηχανικό 7τάχυτο αυτόματο

Μετάδοση κίνησης Εμπρός (FWD) Εμπρός (FWD) Εμπρός (FWD) Εμπρός (FWD)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣØ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 191 190 205 200

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

50-100 km/h* (sec) 9.6 – 8.4 –

ΒΆΡΗ ΚΆΙ ΦΟΡΤΙΆ

Απόβαρο (kg)# – χωρίς ράγες οροφής (με ράγες οροφής) 1280 (1280) 1334 (1334) 1280 (1280) 1334 (1334)

Μικτό βάρος οχήματος (kg) – χωρίς ράγες οροφής (με ράγες οροφής) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830)

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (κλίση 12%) (kg) 1100 900 1100 900

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 640 665 640 665

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg) 75 75 75 75

Χωρίς Auto Start-Stop. Στοιχεία με καύσιμο RON98. *Με 4η ταχύτητα. øΣτοιχεία δοκιμών της Ford.
øøΤα δηλούμενα στοιχεία WLTP για την κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 και την ηλεκτρική αυτονομία μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση 
μεταξύ οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών.
Εκτός από την αποδοτικότητα ενός οχήματος ως προς την κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής αυτονομίας ενός αυτοκινήτου παίζει επίσης ρόλο η οδηγική συμπεριφορά, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Σε κάθε σημείο πώλησης διατίθεται δωρεάν ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων.
Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg).
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά, πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με το μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις 
και η οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν αυτά χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ. Το μέγιστο φορτίο οροφής είναι 50 κιλά σε όλα τα μοντέλα (περιορίζεται στα 0 κιλά με πανοραμική ηλιοροφή). Η ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 κιλά για τον κινητήρα 1.0 Ford EcoBoost, όταν έχει επιλεγεί η πανοραμική 
ηλιοροφή. Η ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 κιλά για την έκδοση ST-Line.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Συνολικό μήκος χωρίς κοτσαδόρο (mm) 4186

Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες (mm) 1805

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες (mm) 1930

Συνολικό πλάτος με διπλωμένους καθρέφτες (mm) 1805

Συνολικό ύψος (mm) 1537

Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους θόλους των τροχών (μέσα στον χώρο αποσκευών) (mm) 1000

Κύκλος στροφής στους τροχούς (m) 10.4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΆΣΤΆΣΕΙΣ

Ύψος οροφής στην 1η σειρά καθισμάτων (mm) (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) 1000

Χώρος για τα πόδια στην 1η σειρά καθισμάτων (mm) (μέγιστος χώρος, με το κάθισμα τελείως πίσω, σε μέσο ύψος) 1127

Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 1η σειρά καθισμάτων (mm) 1348

Ύψος οροφής στη 2η σειρά καθισμάτων (mm) (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) 965

Χώρος για τα πόδια στη 2η σειρά καθισμάτων (mm) (μέγιστος χώρος, με το κάθισμα τελείως πίσω, σε μέσο ύψος) 877

Πλάτος στο ύψος των ώμων στη 2η σειρά καθισμάτων (mm) 1320

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΆ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΛΙΤΡΆ)

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα, με κιτ επισκευής ελαστικών/mHEV) 456 (402)

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με κιτ επισκευής ελαστικών) 1216

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Μέγιστο ύψος φόρτωσης (mm) 865

Πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών (mm) 1000

Μήκος φόρτωσης (στο δάπεδο μέχρι τη 2η σειρά καθισμάτων) (mm) 726

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΆ ΡΕΖΕΡΒΟΥΆΡ (ΛΙΤΡΆ)

Βενζίνη 42

Σημείωση: Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος: 4.186 mm

Πλάτος (με καθρέφτες):  
1.930 mm

Πλάτος: 
1.805 mm

Ύ
ψ

ος
: 1

.5
37

 m
m

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Απλά χρώματα αμαξώματος Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικά μεταλλικά χρώματα 
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TITANIUM

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Eton σε μαύρο 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Eton σε μαύρο 
Χρώμα ταμπλό: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Eton σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Eton σε μαύρο 
Χρώμα ταμπλό: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Βινύλιο Salerno σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Βινύλιο Salerno σε Ebony 
Χρώμα ταμπλό: Ebony

o n o o o o o o

ST-LINE X GOLD EDITION

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Βινύλιο Salerno σε μαύρο 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Βινύλιο Salerno σε Ebony 
Χρώμα ταμπλό: Ebony

_ _ _ _ _ n _ n

ST-LINE X VIGNALE

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Βινύλιο Captain Feeltek σε Ebony 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών τμημάτων καθισμάτων: Βινύλιο Captain Feeltek σε Ebony 
Χρώμα ταμπλό: Ebony

n _ o o o o o o

*Το Frozen White, καθώς και τα μεταλλικά και ειδικά μεταλλικά χρώματα διατίθενται με πρόσθετο κόστος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Πολιτική της Ford, όμως, είναι η συνεχής 
βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που 
παρουσιάζονται και περιγράφονται στην παρούσα έκδοση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να συμβουλεύεστε πάντα τον επίσημο έμπορο της Ford. Προαιρετικός 
εξοπλισμός: Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως “προαιρετικό” ή “προαιρετική επιλογή” κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται 
με πρόσθετο κόστος σε σχέση με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα και όλοι οι 
χρωματικοί συνδυασμοί. Σημείωση: Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να διαφέρουν από διάφορες απόψεις. Επιπλέον, ορισμένα από τα 
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο όχημα μπορεί να είναι προαιρετικά. Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά 
επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με τη δική τους μάρκα. Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του 
αυτοκινήτου σας. +Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την 
εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών, λεπτομέρειες για την οποία μπορείτε να μάθετε από τον αντιπρόσωπο της Ford. Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® 
είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν 
ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης 
του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια αισθητήρων, η απόδοση των οποίων 
μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αυτή η διεθνής έκδοση του προσπέκτους περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες. Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται δεν αναφέρονται σε καμία αγορά συγκεκριμένα. Οι 
φωτογραφίες ή το κείμενο μπορεί να αναφέρονται σε μοντέλα, εκδόσεις ή χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες αγορές, είτε ως στάνταρ είτε ως προαιρετικός 
εξοπλισμός. Επιπλέον, μπορεί να μην αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα. Γι’ αυτό παρακαλούμε πάντα να συμβουλεύεστε τον Επίσημο Έμπορο της 
Ford για τα τελευταία στοιχεία και προδιαγραφές, καθώς και για τις τρέχουσες τιμές.
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ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ TEST DRIVE 
ΣΗΜΕΡΑ
Ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψετε τη συναρπαστική γκάμα του Puma είναι να βρεθείτε πίσω από 
το τιμόνι του.

Κλείστε ραντεβού για ένα test drive και ο έμπορος Ford της περιοχής σας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει 
το συντομότερο δυνατόν.




