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A változtatás jogát fenntartjuk!
Felszereltség
ST X

Motor
1.5l EcoBoost (200 LE) M6

Listaár
11 520 000 Ft

Minden motor megfelel az Euro 6.2-es normáknak, mindegyik modell első kerék hajtású

A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza! Részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben. Az árlistán feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.
A képen látható autó illusztráció.

Alapgarancia az Új Ford Puma gépjárművekre:
2 év, kilométer korlátozás nélküli, teljeskörű garancia
Ingyenes Ford Extra Garancia az Új Ford Puma gépjárművekre:
Az Alapgarancián felül +3 év, vagy maximum 100 000 km
Ez az 5. év végéig, de legfeljebb 100 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől
számítva.
További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/erdeklodoknek/valasszon-extrakat/garancia-es-biztonsag/ford-extra-garancia

Az Ön Ford márkakereskedője:
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ST-Line

ST X

Standard felszereltség

Standard felszereltség
ST-Line szérián felül

Külső megjelenés
17"-os könnyűfém kerekek, Black Machined, 215/55 R17 gumikkal

19"-os könnyűfém kerekek, Megnatite machined, 224/40 R19

Sportos színrefújt lökhárító felső és alsó rész
Fekete betét a hátsó lökhárító alsó részén
Prémium fényes fekete hűtőrács fekete kerettel

Sportos színrefújt lökhárító felső és alsó rész
Egyedi fényes fekete hűtőrács fekete kerettel

Színrefújt küszöbborítás és kerékjárati ívek
Fekete tetőfényezés
Aktív hűtőrács lamellák mHEV motorok esetén
Színrefújt, behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök - beépített
irányjelzővel, kilépő fénnyel

Feketére fényezett, behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök beépített irányjelzővel, egyedi kilépő fénnyel

Ködlámpa statikus kanyarfénnyel
Projektoros LED fényszórók (halogén távolsági fényszóróval) LED
menetfénnyel

Prémium LED fényszórók LED távolsági fényszóróval és irányjelzővel

LED hátsó lámpák
Zajszűrő, laminált szélvédő
Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé
ST-Line embléma

ST embléma

Elöl tárcsafék, hátul dobfék
Elöl, hátul tárcsafék (csak 1.0l EcoBoost mHEV (155LE) esetén)

Elöl, hátul tárcsafék

Fényezetlen féknyereg

Piros féknyereg

Szimpla, krómozott kipufogóvég

Dupla krómozott kipufogóvég
Nagy hátsó spoiler

Automatikus fényszóróvezérlés (ki- és bekapcsolás)
Automatikus távolsági fényszóróvezérlés
Belső kialakítás
Fedélzeti számítógép
12,3" digitális kijelző a kormánykerék mögött
Prémium tetőkárpit - sötét szövet, megvilágított napellenzők
Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla
3-küllős Sensico vinyl sport kormánykerék piros varrással

3-küllős, fűthető sport kormánykerék szürke (Metal Grey) varrással

Sensico vinyl kézifékkar borítás
Fekete betétes Sensico vinly sebességváltó gomb manuális sebességváltó
Egyedi ST sebességváltó gomb
esetén
Sebességváltó fülek a kormányon automata váltó esetén
Fekete pedálok

Alumínium pedálok

Első és hátsó szőnyegek dupla varrással

ST első és hátsó szőnyegek

Manuálisan 4 irányban állítható vezetőülés
Sport vezetőülés deréktámasszal

Recaro első ülések deréktámasszal

Sport utasülés
Fűthető első ülések
ST küszöbvédő sín
Szövet kárpit
Prémium középkonzol - kartámasz, tárolórekesz

Bőr/ szövet kárpit Metal Grey varrással
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Biztonság és védelem (NCAP 5* minősítés)
E-Call beépített modemmel
Ütközésmegelőző rendszer, ütközés utáni fékezés
Sávtartó automatika
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
Táblafelismerő rendszer
Éberségfigyelő rendszer
Hátsó biztonsági öv bekapcsolásra figyelmeztetés
Hátsó fejtámlák mindegyik üléshez
Légzsákok: első és oldalsó vezető és utasoldali
Oldalsó függönylégzsák
Kipörgésgátló, ESC- lejtmenetvezérlés és visszagurulásgátló
Intelligens sebességasszistens (ISA) - sebességkorlátozó-tábla felismerő
rendszerrel
Funkcionalitás, kényelem
MyKey (programozható indítókulcs)
Választható vezetési módok
Rögzítőfülek a csomagtérben
Dupla csomagtér padló
Sport felfüggesztés

ST felfüggesztés

Defektjavító készlet (12V-ról működtethető elektromos pumpával)
Részben fűtött szélvédő (csak a kamera előtt)

Fűthető szélvédő
Fűthető ablakmosó fúvókák

Manuális légkondícionáló

Egyzónás automata klímaberendezés

Elektromos első és hátsó ablak
Távirányítású központi zár
Kulcsnélküli indítás

Kulcsnélküli ajtónyitás és indítás
Belső térérzékelős riasztó
Kerékőr

ICE Csomag 14
8''-os érintőképernyős kijelző SYNC 3, beépített hangvezérlés, 2 USB,
AM/FM rádió + DAB, navigáció, 7 hangszóró

ICE Csomag 11
8''-os érintőképernyős kijelző, SYNC 3, beépített hangvezérlés, 2 USB,
AM/FM rádió + DAB, navigáció, B&O Play, 10 hangszóró (mélysugárzóval)
Vezeték nélküli telefon-töltőfelület

LED belső hangulatvilágítás
Hátsó parkolóradar

Első és hátsó parkolóradar
Esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan sötétedő belső tükör, egyszólamú
kürt
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Opciók
Téli csomag
- Fűhető szélvédő
- Fűthető ablakmosó fúvókák
- Fűthető kormánykerék
- Fűthető első ülések

ST X

-

Vezetői Asszisztens Csomag
- Ütközésmegelőző rendszer (radar és kamera alapú) (Kivéve ST X)
- Holttérfigyelő rendszer
- Keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer, aktív fékezéssel
- Intelligens Adaptív sebességtartó automatika (Stop&Go funkcióval automata váltó esetén) (Kivéve ST X)
- Automata parkolórendszer
- Első parkolóradar
- Tolatókamera

220 000 Ft

Vezetői Asszisztens Csomag 2
- Automata parkolórendszer
- Első parkolóradar
- Tolatókamera

125 000 Ft

Komfort Csomag 2
- Egyzónás automata klíma
- Esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan elsötétedő tükör, egyszólamú kürt
- Vezeték nélküli telefontöltő

-

Külső Dizájn csomag
- 19" - os könnyűfém kerekek (D2VBR)
- Nagy hátsó spoiler

-

Performance csomag
- Sport differenciálmű (LSD)
- Launch Control
- Shift Indicator
Audió - és kommunikációs rendszerek

435 000 Ft

ST X

ICE Csomag 19
- 8''-os érintőképernyős kijelző
- SYNC 2.5
- 2 USB
- AM/FM rádió + DAB
- 6 hangszóró

-

ICE Csomag 14
- 8''-os érintőképernyős kijelző
- SYNC 3 - beépített hangvezérlés
- 2 USB
- AM/FM rádió + DAB
- Navigáció
- 7 hangszóró

-

ICE Csomag 11
- 8'' -os TFT kijelző
- SYNC 3 - beépített hangvezérlés
- 2 USB
- AM/FM rádió + DAB
- Navigáció
- B&O Play
- 10 hangszóró (mélysugárzóval)

S

Keréktárcsa választék

ST X

16"-os acél kerekek, dísztárcsával, 205/65 R16 gumikkal

-

17"-os könnyűfém kerekek, Absolute Black, 215/55 R17 gumikkal

-

17"-os könnyűfém kerekek, Black Machined, 215/55 R17 gumikkal

-

18" -os könnyűfém kerekek, Pearl Grey Machined, 215/50 R18 gumikkal

-

18" -os, 5-küllős könnyűfém kerekek, Black, 215/50 R18 gumikkal

-

18" -os könnyűfém kerekek, 215/50 R18 gumikkal

-

19" -os könnyűfém kerekek, 225/40 R19 gumikkal

-

19"-os könnyűfém kerekek, Megnatite machined, 224/40 R19

S

Elérhető opciók

ST X

Alapszín (feláras fényezés esetén)

85 000 Ft

Metálfényezés

185 000 Ft

Fashion metálfényezés

235 000 Ft

Premium metálfényezés

285 000 Ft

Szuper prémium metálfényezés

400 000 Ft
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Prémium LED fényszórók LED távolsági fényszóróval és irányjelzővel

S

12,3" digitális kijelző a kormánykerék mögött

S

Fekete tetősín

-

Fekete tetőfényezés

S

Ezüst tetőfényezés

-

Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé

S

Panorámatető - nyitható
- tetőkonzol szemüveg számára kialakított tárolórekesszel
- manuálisan 4 irányban állítható utasülés és deréktámasz
Nem rendelhető kontrasztos tetőfénnyel, tetősínnel
Szövet kárpit - levehető, mosható üléshuzatta
Kéznélküli csomagtérnyitás
- Kulcsnélküli ajtónyitás
- Kulcsnélküli indítás Titanium és Tianium X esetén

335 000 Ft

-

150 000 Ft

Belső térérzékelős riasztó

S

Fűthető kormány

S

Mini acél pótkerék (nem elérhető 1.5l TDCi motorral)

-

Funkcionalitás, kényelem
Vonóhorog - levehető (maximális terhelhetőség 75kg)

ST X
220 000 Ft

Dohányzócsomag

-

Kerékőr

S

Extragarancia
5 év (2+3 év) / 100.000 km - ingyenes Ford Extra garancia **

ST X
S

5 év (2+3 év) / 200.000 km Ford Extra garancia **
Az ingyenes standard Ford Extra Garancia kibővíthetése további 100.000 km futásteljesítménnyel. Részleteket keresse
az extra garancia feltételekben

51 100 Ft

8 év (2+3+3 év) / 150.000 km Ford Protect hajtáslánc garancia
Az ingyenes Ford Extra Garancia kiterjesztése további 3 év hajtáslánc lefedettséggel ***

91 100 Ft

Szervizcsomag szolgáltatás

ST X

5 év/3 szerviz szolgáltatás minden Ford Puma gépjármű esetén (kivéve ST X széria és 1.5l TDCi motor) ****
-Lefedettség: 5 évig vagy 3 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

-

5 év/4 szerviz szolgáltatás minden Ford Puma gépjármű esetén (kivéve ST X széria és 1.5l TDCi motor) ****
-Lefedettség: 5 évig vagy 4 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

-

5 év/5 szerviz szolgáltatás minden Ford Puma gépjármű esetén (kivéve ST X széria és 1.5l TDCi motor) ****
-Lefedettség: 5 évig vagy 5 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

-

* A Freedom limitált széria a Titanium széria, Téli csomag és Komfort csomag 2 együttes megrendelésével hozható
létre.
** További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/erdeklodoknek/valasszon-extrakat/garancia-es-biztonsag/ford-extra-garancia
*** További feltételek és részletek:
A 8 év Ford Protect garancia az 5 év (2+3 év/100.000 km) ingyenes Ford Extra Garancia felett plusz 3 év hajtáslánc
garanciát jelent, ami maximum 150 000 km futásteljesítményig érvényes. A hajtáslánc elemei: hajtómű/motor,
sebességváltó, differenciálmű és a hajtási energia átvitelében részt vevő alkatrészek. Ezen garancia kikötésekhez és
feltételekhez kötött.
**** A szervizcsomag szolgáltatás tartalma:
- Ford által előírt kötelező karbantartások
- Ford Assistance - országúti segélyszolgálat
- Fékfolyadék csere (minden második év)
- Klíma ellenőrzés (minden harmadik év)
- Karosszéria és fényezés ellenőrzés (két évente)
A szervizcsomag részletes feltételeiért, kérjük látogasson el a ford.hu weboldalra!
További részletek és feltételek:
https://www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-es-karbantartas/ford-szervizcsomag

