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Modele Ford în STOC



Ford Puma 5 usi Titanium 1.0l EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 CP S/S
VIN: WF02XXERK2KM16959
Culoare: Vopsea metalizată, Metropolis White
Transmisie: Manuală, 6 viteze
Combustibil: Benzină

18,694€

20,739€

26,450€

Preţ Rabla
(cu TVA)

Preţ promoţional
(cu TVA)

Preţ de listă
(cu TVA)

Speciﬁcaţii
Culoare: Vopsea metalizată, Metropolis

Transmisie: Manuală, 6 viteze

Cilindri: 3

Combustibil: Benzină

Tractiune: faţă

Capacitate cilindree: 999

Putere maxima: 125

Norma de poluare: Euro 6d Temp

Cuplu maxim: 210Nm@1750rpm Nm

Garda la sol: 166

Latime cu oglinzi pliate: 1805 mm

Latime cu oglinzi: 1930 mm

Inaltime: 1538 mm

Lungime: 4186 mm

Ampatament: 2588 mm

Capacitate rezervor: 42

Emisii mixte CO2 NEDC: 96 g/km

White

Start/Stop: Da

Dotări standard
ABS+ESP (include functiile Hill Hold, Hill

Aer condiţionat cu reglare manuală

Airbag-uri frontale pentru șofer și pasager

Airbag-uri laterale și cortină

Asistent pentru condus eco

Banchetă spate fractionabila 60/40

Computer de bord

Consolă centrală cu cotieră și spaţiu de

Covorașe premium faţă și spate

Start și EBA)

depozitare
Discuri frâna faţă și tamburi spate

Lămpi spate cu tehnologie LED (stopuri și

Modem incorporat

pozitii)
My Key

Mânere de susţinere faţă

Oglinzi cu acţionare electrică, încălzite, cu
semnalizator integrat, iluminare podea,
pliabile electric, în culoarea caroseriei

Parasolar cu iluminare

Parbriz laminat acustic

Pilot automat cu limitator de viteză

Protecţii prag speciﬁc Titanium

Scaun pasager cu masaj lombar

Scaun pasager reglabil manual (4 pozitii)

Scaun șofer cu masaj lombar

Scaun șofer cu reglare manuală (4 pozitii)

Scaune faţă tip Sport

Display color 4.2"

Faruri cu tehnologie LED (faza scurtă și

Faruri de ceaţă cu funcţia de iluminare în

lumini de zi)

viraj

Geamuri faţă și spate cu acţionare electrică

Grilă premium faţă cu inserţii cromate, cadru

Frână de mână îmbrăcata în piele ecologica

grilă cromat, pasaj roata de culoare gri
Intelligent Speed Assistance - recunoaşterea
https://ford-vanzari-online.ro/rezervare/1168-ford-puma/PF

Jante aliaj 17" Absolute Black și anvelope

Kit de reparaţie pană
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semnelor de viteză

215/55 R17

Lumină ambientală LED

Selector mod conducere

Sistem automat de inchidere a grilei
radiatorului

Sistem de asistenţă la pastrarea benzii de

Sistem de avertizare la parasirea benzii de

Sistem de avertizare necuplare centuri de

rulare

rulare

siguranta pentru locurile din spate

Sistem de comutare automată a fazei lungi

Sistem de monitorizare presiune în pneuri

Sistem detectare oboseală șofer

Tapiţerie textilă tip Titanium

Tetiere locuri spate

Torpedou cu iluminare

Volan îmbrăcat în piele ecologica

Închidere centralizată

Încărcare telefon wireless

Geamuri spate fumurii

Haion cu deschidere electrică (Sistem

Dotări opţionale
Vopsea metalizată, Metropolis White

Keyless Entry & Start)
ICE Feature Pack 11 (Radio cu ecran
touchscreen 8", SYNC 3, 2 porturi USB,
Navigaţie, Sistem audio B&O, 10 difuzoare,
DAB, Antenă tip aripa dorsala rechin)
Pachet Confort (Aer condiţionat automat (1

Pachet de asistenţă șofer (Sistem de

Pachet Iarnă (Parbriz încălzit, Volan încălzit,

zona), Ştergatoare cu senzor de ploaie,

asistenţă precoliziune (camera + radar),

Scaune faţă încălzite)

oglindă electrocromată, claxon bi-tonal)

Sistem de monitorizare a unghiului mort cu
Cross Traﬃc Alert și Active Braking, Pilot
automat adaptiv, Pilot automat inteligent
adaptiv cu Evasive Steering, Sistem de
asistenţă activa la parcare, Cameră video
pentru mers în marsarier, Senzori de parcare
faţă și spate)

Ford va depune eforturi susţinute pentru a asigura acurateţea şi actualizarea conţinutului acestei pagini de internet, dar nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune sau pierderi
cauzate de utilizarea informaţiilor de pe pagina de internet. Este posibil ca unele informaţii de pe această pagină de internet să nu ﬁe corecte ca urmare a modiﬁcărilor aduse produselor
de la lansarea acestora. Unele dintre echipamentele descrise sau ilustrate pot ﬁ disponibile doar pentru anumite pieţe sau la un preţ suplimentar. Ford îşi rezervă dreptul de a modiﬁca în
orice moment speciﬁcaţiile produselor. Pentru speciﬁcaţiile produselor comercializate în ţara dumneavoastră, vă rugăm să apelaţi la dealerul Ford local.

https://ford-vanzari-online.ro/rezervare/1168-ford-puma/PF
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