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FORD PUMA



DESIGN





DESIGN

• Osupljiv design z inovativnimi rešitvami za prevoz stvari in največjo kapaciteto 
prtljažnega prostora

• Vključeni atributi, za katere stranke menijo, da so atraktivni

• Daljša, širša in nižja kot ostala vozila v Fordovem B segmentu – bolj eleganten videz

• Dve izvedenki z različnim videzom:

o ST-Line in ST-Line X: športna in bolj agresivna

o Titanium in Titanium X: premium znotraj in zunaj



Titanium – s funkcijami za maksimalno udobje

+ 17˝ platišča iz lahke zlitine

+ LED žarometi

+ Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

+ Navigacija

+ Prednja sedeža z nastavljivo ledveno oporo in masažno 
funkcijo

+ Izbira voznega načina

+ Blazinica za brezžično polnjenje telefona

+ Električno poklopni vzvratni ogledali



Titanium X – za še več udobja

+ 18” platišča iz lahke zlitine

+ Dodatno zatemnjena stekla

+ „Zipp on/off“ snemljive pralne sedežne prevleke

+ B&O Play Sound System

+ Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

+ Prednja brisalca s senzorjem za dež



ST-LINE X (na voljo od maja 2020)

+ 17“ platišča iz lahke zlitine
+ ST- Line „Body Kit“
+ Športno vzmetenje
+ Digitalni zaslon potovalnega računalnika z 

diagonalo 31 cm
+ Stopalke iz lahke zlitine
+ Temna stropna obloga
+ Zagon vozila brez ključa



ST-LINE X

+ 18” platišča iz lahke zlitine

+ Dodatno zatemnjena stekla

+ Delno usnjene sedežne prevleke

+ Carbonski vstavki na armaturni plošči

+ B&O Play Sound System

+ Klimatska naprava s samodejno regulacijo 
temperature

+ Prednja brisalca s senzorjem za dež



POMEMBNEJŠE DIMENZIJE

• Višina: 1537 mm

• Dolžina: 4186 mm

• Medosna razdalja: 2588 mm

• Širina: 1805 mm

• Kolotek: 1562 mm

• Prostornina prtljažnega prostora: 456 l



POGONSKI SKLOP
EcoBoost Hybrid



FORDOVA ELEKTRIFIKACIJSKA 
STRATEGIJA

• Fordova strategija elektrifikacije za znižanje ravni CO2 in doseganje emisijskih ciljev:

o Dodajanje elektrificiranih izvedenk k modelom, ki so že v prodaji 

o Razvoj novih vznemirljivih elektrificiranih vozil

• Popolnoma nova Ford Puma: prvi Fordov blagi hibrid  pri osebnih vozilih - Ford EcoBoost

Hybrid (mHEV)



POGONSKI AGREGATI

motor menjalnik
Kombinirana 

poraba
Emisije CO2 

NEDC
Emisije CO2 

WLTP
bencin
1.0l EcoBoost 125 KM 6‐ stopenjski ročni 5,7‐6,5 103‐110 130‐148
blagi hibrid 
1.0 EcoBoos6t Hybrid 125 KM mHEV 6‐ stopenjski ročni 5,4‐6,1 96‐103 123‐139
1.0 EcoBoos6t Hybrid 155 KM mHEV 6‐ stopenjski ročni 5,5‐6,2 99‐104 126‐141
dizel
1.5 EcoBlue 120 KM (od maja naprej) 6‐ stopenjski ročni ‐ ‐ ‐



• Popolnoma nova Ford Puma EcoBoost 
Hybrid mHEV:

o 1.0l 125 KM / 155 KM EcoBoost

bencinski motor

o 12V baterijo

o 48V 0,5kWh baterijo

o 11,5 kW integriran zaganjalnik/generator 

ECOBOOST HYBRID MHEV



• Popolnoma nova Ford Puma EcoBoost Hybrid mHEV prednosti:

o Zmanjšane ravni emisij CO2 in NOx 
o Do 10% nižja poraba goriva pri mestni vožnji
o Najnižja certificirana poraba goriva v razredu

o WLTP:  5.4L / 100km (123g CO2)
o NEDC:  4.2L / 100km (96g CO2)

o Izboljšana zmogljivost pri speljevanju pri nizkih vrtljajih motorja
o Večji navor v nižjem območju vrtljajev

o Hybrid System enables driving preference via Selectable Drive ModesPospeševanje

20 km/h
36 km/h
po 5 s

45 km/h 
po 5 s

ECOBOOST HYBRID MHEV



PRAKTIČNOST

Prilagodljiva polica

MegaBox

Snemljive sedežne prevleke



PAMETNA REŠITEV: MEGABOX

• Unikatna rešitev:

o MegaBox – globok predal na dnu 

prtljažnika ima kapaciteto 80l (68l pri 

mHEV)

o Največji prtljažni prostor v razredu: 456l

o Enostavno čiščenje zaradi plastične obloge 

in čepa za odtok

Najboljši prtljažni prostor v razredu



PAMETNA REŠITEV: PRILAGODLJIVA ZADNJA POLICA

o Lahka konstrukcija iz kovine in 
tkanine

o Neoviran dostop do prtljažnega 
prostora

o Dvigne se nad višje predmete
o Večja širina tovora: nad 1m

Patentiran inovativen dizajn



PAMETNA REŠITEV: SNEMLJIVE SEDEŽNE PREVLEKE

o Integrirana zadrga omogoča
enostavno odstranjevanje
prednjih in zadnjih prevlek

o Sedežne prevleke so pralne v 
pralnem stroju

o Možnost osvežitve sedežev z 
novim dizajnom sedežnih
prevlek

Prvič pri Fordu



Pameten prtljažni prostor… … 1 m širine brez ovir.



TEHNOLOGIJE



VARNOSTNE TEHNOLOGIJE ZA POMOČ VOZNIKU

Serijsko:

o Sistem za preprečevanje naleta z zaviranjem 

o Pomoč krmiljenja pri izogibanju

o Pomoč pri vzdrževanju smeri

o Inteligentni omejevalnik hitrosti

o Zaviranje po trčenju

o Opozorilo na vožnjo v napačno smer

o Opozarjanje na nezbranost voznika

Za doplačilo:

o Inteligentni prilagodljivi tempomat

5* EuroNCAP



DIGITALNI POTOVALNI RAČUNALNIK

Digitalni potovalni računalnik z diagonalo 
20,3 cm

o Različne barvne  teme – odvisno od izbire 
voznega načina

o Ločeno območje za funkcije za pomoč 
vozniku

o Izbira prikaza informacij



PRODAJNI CILJ



PRODAJNI CILJI IN CENA

o VSTOPNA CENA

Puma Titanium 10 92 kW (125 KM), 6-stopenjski menjalnik

19.880 € 
(vključeno 1.500 € popusta in 1.000 € popusta ob financiranju)

o Serijska oprema: 
17ˇ platišča iz lahke zlitine, LED žarometi, zadnja tipala za pomoč pri parkiranju, klimatska naprava, navigacijski 
sistem Ford SYNC 3 + DAB, izbira voznega načina, prednja sedeža z masažno funkcijo, sistem za preprečevanje 
trčenja, zaviranje po trčenju, pomoč pri vzdrževanju smeri…



PRODAJNI CILJI IN CENA

o PRODAJNI CILJ:

350 VOZIL DO KONCA LETA





Nova Ford Puma

Hvala lepa za pozornost!


