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Prikazana je Puma ST-Line X s poljubno barvo karoserije Desert Island Blue in 
s 5-krakimi mat črno lakiranimi platišči iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm 
(19") (oboje za doplačilo). Prikazano vozilo ima dodatno opremo, ki je na 
voljo za doplačilo.



1RAZIŠČITE

ZASNOVAN ZA ZMOGLJIVOST
Senzacionalna nova Puma ST-X, ki jo je razvila ekipa Ford 
Performance, resno napada s svojim 1,5-litrskim motorjem Ford 
EcoBoost z močjo 147 kW (200 KM) in zagotavlja pospešek od 0 do 
100 km/h v samo 6,7 sekunde. Sofisticirane športne tehnologije 
vključujejo diferencial z omejenim zdrsom (dodatna oprema), 
patentirane vzmeti za vektoriranje sile in edinstveno volansko letev, ki 
vam pomaga pri varnem stiku s cesto. Izboljšave zmogljivosti in 
agresiven stil pripomorejo k izstopanju Pume ST-X, medtem ko 
inovativni 80-litrski* predal za odlaganje pod tlemi Ford MegaBox 
zagotavlja vsakodnevno praktičnost. (Model Puma ST-X na našem 
trgu ni na voljo.)

*Zmogljivost za prevoz tovora in obremenitev sta omejena glede na maso in porazdelitev mase.

Puma ST-X (ni na voljo), prikazana v barvi karoserije Grey Matter in 48,3 cm (19") 
platišči iz lahke zlitine s 5x2 kraki (serijska in dodatna oprema).







Prikazana je Puma ST-Line X Vignale s posebno kovinsko barvo karoserije 
Magnetic Grey in 45,7 cm (18") platišči v barvi Absolute Black iz lahke zlitine s 
petimi kraki (za doplačilo in kot dodatna oprema).

*Dodatne informacije o porabi in izpustih najdete v poglavju s tehničnimi podatki.

ELEKTRIFICIRANA 
ZMOGLJIVOST

PUMA ECOBOOST HYBRID
Osupljiva Puma EcoBoost Hibrid je opremljena z dovršeno blago 
hibridno tehnologijo za zmanjšanje izpustov CO2, optimalno 
učinkovito porabo goriva in odzivnejšo vozno izkušnjo. 48-voltni blagi 
hibridni elektrificirani pogonski sklop brezhibno povezuje električni 
navor z enim od trivaljnih bencinskih motorjev z zmanjšanim trenjem, 
da razvijeta moč do 114 kW (155 KM).

Blaga hibridna tehnologija uporablja z jermenom gnani integrirani 
zaganjalnik/generator (BISG), ki nadomešča standardni alternator. 
BISG deluje tudi kot motor in za še bolj prilagodljivo in povezano 
vozno izkušnjo z energijo, shranjeno v bateriji, zagotavlja odzivnejšo 
zmogljivost. Regenerativno zaviranje zajame energijo pri 
upočasnjevanju in z njo pomaga pri pospeševanju, da izboljša 
zmogljivost in učinkovitost ob sočasnem zmanjšanju izpustov*.

Puma EcoBoost Hibrid je sedaj na voljo z novim prenosom z dvojno 
sklopko. S sedem-stopenjskim samodejnim menjalnikom je vožnja 
manj zahtevna, zlasti pri mestni vožnji in v zgoščenem prometu. Poleg 
tega hitre in brezhibne menjave prestav dopolnjujejo električno 
okrepljeno zmogljivost hibridnega pogonskega sklopa, ki še dodatno 
izboljša značaj zabave pri vožnji.

RAZIŠČITE1





Prikazana z Puma ST-Line X v Desert Island Blue kovinski barvi in z 48,3 cm (19") 
mat črno lakiranimi platišči iz lahke zlitine s petimi kraki (za doplačilo in kot 
dodatna oprema).

*MegaBox prostornina za tovor je odvisna od specifikacij vozila: 456L (bencinski/mHEV modeli); 448L (dizelski 
modeli); 422L (z z rezervnim kolesom). Zmogljivost za prevoz tovora in obremenitev sta omejena glede na 
maso in porazdelitev mase.
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PAMETNA UPORABA 
PROSTORA

PRESENETLJIVA NAMESTITEV
Življenje v mestu zahteva iznajdljiv pristop k uporabi prostora. Puma 
spodbuja tak način razmišljanja. Ne navduši le s svojim videzom, 
osupne tudi z izjemno uporabnostjo, zanjo pa imajo zasluge 
premišljene podrobnosti.

Za začetek je dostop do prostora za tovor preprost tudi takrat, ko 
imate polne roke. Če je ključ vozila v žepu ali torbici, zadošča preprost 
zamah z nogo pod zadnjim odbijačem, ki sproži Pumina prostoročno 
pomična prtljažna vrata. Ker prilagodljiva zadnja polica ni pritrjena na 
drugo vrsto sedežev in se dvigne skupaj s prtljažnimi vrati, jo lahko 
odprete in si zagotovite prostor za shranjevaje večjih predmetov.

Izjemno domišljen pa je kar sam Pumin prostor za tovor, v katerem je 
vgrajen inovativen nov predal MegaBox*. Ne le, da zagotavlja dodatni 
prostor za shranjevanje, če ga potrebujete, MegaBox ima tudi 
vodotesno oblogo in odprtino za izpust tekočin. To je idealen prostor 
za shranjevanje vlažne ali blatne opreme po prostočasnih 
dejavnostih, na primer teku, vanj pa lahko celo odložite torbo s 
palicami za golf v pokončnem položaju.



POT NAPREJ

VI PREVZAMETE NADZOR
Z domiselnimi možnostmi in inovativnimi tehnologijami vam Ford 
Puma zagotavlja nadzor. Od 31,2 cm (12,3-palčne) povsem 
digitalnega zaslona potovalnega računalnika in 20,3 cm 
(8-palčnega) barvnega zaslona na dotik do vrste dodatnih storitev in 
funkcij, ki so na voljo prek sistema za informacije in razvedrilo SYNC 3 
ter vgrajenega modema FordPass Connect* – vsak element je 
zasnovan z mislijo na čim bolj prijetno vožnjo.
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Puma ST-Line X je prikazana z delno usnjenim oblazinjenjem Sensico® (ni na voljo).

*Ne vozite, če niste pozorni. Uporabljajte sisteme z glasovnim upravljanjem, kadar je to mogoče; ne uporabljajte 
ročnih naprav med vožnjo. Nekatere funkcije so lahko zaklenjene, ko je vozilo v prestavi. Nekatere funkcije niso 
združljive z vsemi telefoni.







Prikazana je Puma ST-Line X Vignale s posebno kovinsko barvo karoserije Magnetic Grey in  
45,7 cm (18") platišči v barvi Absolute Black iz lahke zlitine s petimi kraki  

(za doplačilo in kot dodatna oprema).





Prikazana je Puma ST-Line X Vignale v posebni kovinski barvi karoserije Magnetic 
in 45,7 cm (18") platišči v barvi Absolute Black iz lahke zlitine s petimi kraki (za 
doplačilo in kot dodatna oprema).

ČISTI UŽITEK VOŽNJE

PUMA ST-LINE X VIGNALE
Iz vsake vožnje z dinamično novo Pumo ST-Line Vignale pridobite več, 
več zabave in športnosti. Od dramatičnih 45,7 cm (18") platišč iz 
lahke zlitine z 10 kraki v barvi Absolute Black do celovitih LED 
žarometov in odbijačev v športnem slogu, prevzame pozornost v 
vsakem okolju. Za volanom bo s svojim okretnim upravljanjem, 
impresivnim udobjem pri vožnji in živahno zmogljivostjo nagradila 
tudi najzahtevnejšega voznika.
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Puma ST-Line X Vignale prikazana s Captain Feeltek premium umetnim usnjem v 
barvi Ebony. Sredinski vstavki in zunanja opora pa v Windsor premium Sensico® 
umetnem usnju, prav tako tudi sredinski del sedeža in vzglavniki (ni na voljo).

SLOG IN INOVATIVNOST

ZASNOVANA ZA VAŠE UDOBJE
Elegantno udobna notranjost Ford Pume ST-Line X Vignale 
zagotavlja toplo dobrodošlico. Sedeži so oblazinjeni s športnim, 
vrhunskim umetnim usnjem v kombinaciji z luskuznimi vinil detajli.  
V tem prefinjenem okolju lahko uživate v uravnoteženem izhodu 
zvočnega sistema B&O Play Sound System z 10 zvočniki.

 ■ Panoramska streha prepušča svetlobo, da poveča občutek 
prostornosti. Pri odprti panoramski strehi oknu se lahko nadihate 
svežega zraka, ko pa je panoramska streha zaprta, poseben 
atermični sloj zagotavlja, da notranjost ostane hladna. Pred 
sončnimi žarki se lahko zaščitite tudi s senčnikom na notranji strani 
strehe. (Za doplačilo)

 ■ 7-stopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko dodaja novo 
raven prefinjenosti z gladkim menjavanjem prestav in odzivnim 
delovanjem. (Za doplačilo. Vključuje obvolanski prestavni ročici, 
nameščeni na volanu pri modelih ST-Line in ST-Line X Vignale)
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DRUGAČEN POGLED NA 
ŽIVLJENJE

POJDITE PO SVOJI POTI
Ne glede na model Pume, ki jo izberete, boste ugotovili, da je že 
opremljena z obsežnim seznamom serijske opreme. Zdaj lahko 
dodate še bolj prefinjen slog z izbiro ekskluzivnih notranjih in zunanjih 
značilnosti, kot so:

 ■ ST-Line X Vignale platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm 
(18") (za doplačilo pri modelu ST-Line Vignale)

 ■ Panoramska streha z električnim odpiranjem in senčnikom polne 
dolžine

 ■ Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (za doplačilo, ni na voljo pri 
modelih s panoramsko streho)

 ■ Ogrevan volanski obroč z usnjenim oblazinjenjem (za doplačilo 
oprema kot del paketa)
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Prikazana je Puma ST-Line X s kovinsko barvo karoserije Solar Silver s platišči iz 
lahke zlitine v barvi Matt Black, s petimi kraki in s premerom 48,3 cm (19") (za 
doplačilo pri modelu ST-Line X Vignale in kot dodatna oprema).
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2.
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ZASNOVANO ZA ŽIVLJENJE

IZDELANO ZA ŽIVLJENJE
Življenje v mestu je lahko precej živahno. Med vožnjo kava hitro 
pljuskne iz skodelice, čevljev se držita blato in listje. Vi pa se prevozu 
nikoli ne odpoveste, vsej umazaniji navkljub. Zato smo za vašo Pumo 
ustvarili nove oblike sedežev, ki vključujejo popolnoma snemljive 
pralne sedežne prevleke, spredaj in zadaj. Prevleke lahko operete v 
pralnem stroju in so za preprosto odstranjevanje opremljena z zadrgo 
"Zipp on/off". (Za doplačilo pri različici Titanium)

Prevleke sedežev z zadrgo

Modeli Titanium imajo odstranljive 
prevleke na zadrgo, zaradi česar jih 
je lažje odstraniti za pranje ali 
zamenjati za druge iz naše 
ponudbe dodatne opreme.



3.

4.

USKLADITE SVOJ SLOG
Sedeži Pume z zadrgo olajšajo preoblikovanje notranjosti vašega 
avtomobila, ko začutite spremembo. Na voljo v različnih tkaninah in 
dizajnih – vključno s trendovskim kamuflažnim vzorcem – družinam 
prijazna prekrivala pomagajo olajšati čiščenje po razlitju soka ali za 
hišnim ljubljenčkom, hkrati pa vam nudijo še več načinov za osebni 
pečat vašega avtomobila. Čiščenje prevlek je preprosto. Samo 
odprete zadrgo, snamete in jih operete ali brez težav zamenjajte z 
drugim kompletom. Tako, da bo notranjost vaše Pume ostala sveža. 
Izbirajte med različnimi zasnovami prevlekami z zadrgo:

1.  Bayon prevleke sedežev z zadrgo (za doplačilo pri modelu 
Titanium)

2.  Frameout prevleke sedežev z zadrgo (dodatna oprema pri 
modelu Titanium)

3.  Tartan prevleke sedežev z zadrgo (dodatna oprema pri modelu 
Titanium)

4.  Camouflage prevleke sedežev z zadrgo (dodatna oprema pri 
modelu Titanium)





Upoštevajte: popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. 100-odstotna povezava. Pri uporabi funkcije AppLink lahko nastanejo dodatni stroški. Ali sta Apple
CarPlay in Android Auto na voljo na vašem trgu, preverite na uradni spletni strani programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije. Posodobitve zemljevidov so brezplačno na voljo v omejenem obdobju po registraciji 
vozila.
*Ne dopustite motenj med vožnjo. Ko je izbrana prestava za vožnjo, so lahko nekatere možnosti blokirane. Nekatere funkcije niso združljive z vsemi telefoni.
** Povezava vgrajenega modema FordPass Connect bo vzpostavljena ob dobavi vozila. Sami lahko izberete/prekličete deljenje določenih podatkov z drugimi. Pokritost z omrežjem in storitev prenosa podatkov nista zagotovljena povsod. Funkcija Ford 
Pass Connect je brezplačno na voljo 5 let.
†Funkciji Live Traffic in obvečanje o nevarnostih v okolici v Sloveniji nista na voljo.
†††Daljinski zagon je na voljo samo pri modelih s samodejnim menjalnikom.
‡Ford eCall posreduje lokacijo vozila in potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga v ustreznem jeziku poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija deluje v več kot 40 evropskih državah in regijah.
ØAplikacija FordPass, združljiva z izbranimi sistemi pametnih telefonov, je na voljo prek prenosa iz spletne trgovine. Za prenos sporočil in podatkov lahko veljajo določene tarife.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3, ki je na voljo, se brezhibno poveže z vašim pametnim 
telefonom, da zagotovi preprosto komunikacijo in navigacijo*. Funkcija 
AppLink omogoča upravljanje aplikacij, združljivih s sistemom SYNC, Apple 
CarPlay in Android Auto pa poskrbita, da lahko barvni zaslon na dotik z 
diagonalo 20,3 cm (8") uporabite kot zaslon svojega pametnega telefona. 
Za telefoniranje, pisanje in poslušanje sporočil ter upravljanje glasbe in 
navigacijskega sistema lahko uporabite zaslon na dotik ali preproste 
izgovorjene ukaze (na voljo v določenih jezikih).

FORDPASS CONNECT
Modem FordPass Connect, ki je vgrajen v vseh naših vozilih Puma, omogoča 
pestro paleto funkcij, zasnovanih za preprostejšo in prijetnejšo vožnjo**. Med 
njimi sta tudi funkcija Live Traffic†, ki pošilja informacije o prometu 
neposredno v navigacijo sistema SYNC 3, in obveščanje o nevarnostih v 
okolici††, ki vas opozori, da se bližate nevarnosti, še preden naletite nanjo. V 
primeru nezgode sistem eCall‡ pomaga potnikom poklicati reševalne službe 
in jim sporoči vašo lokacijo.

APLIKACIJA FORDPASS
Z aplikacijo FordPassø lahko kar najbolje izkoristite izkušnjo povezanega 
avtomobila, saj vam s pametnimi funkcijami prek pametnega telefona na 
daljavo omogoča dostop do še več funkcij. Tako lahko za popolno 
brezskrbnost vozilo zaženete†††, zaklenete ali odklenete, ne glede na to, kje 
ste. V mrzlem zimskem jutru lahko celo odmrznete vetrobransko steklo, 
aktivirate ogrevanje sedežev in volana (samo vozila s samodejnim 
menjalnikom). (Na voljo samo v državah EU.)

Povežite svojo Pumo z aplikacijo FordPass.
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POVEZANI IN Z NADZOROM



PRILAGODLJIVI TEMPOMAT S POMOČJO 
KRMILJENJA PRI IZOGIBANJU
Puma vam pomaga olajšati vožnjo v zgoščenem prometu. Prilagodljiv 
tempomatØ2) vzdržuje varno razdaljo do vozila, ki vozi pred vami. 
Sistem za preprečevanje trčenja s pomočjo krmiljenja pri 
izogibanjuØ2)** vas opozori na morebitno nevarnost (na primer na 
vozila in pešce) in vam pomaga, da obvozite oviro, obenem pa zavira, 
da pomaga preprečiti trčenje ali zmanjša njegove posledice.  
(Za doplačilo)

PUMA PROJEKCIJSKE LUČKE ZA OSVETLITEV TAL 
Zagotovite si prijazen sprejem z značilnimi Puminimi lučkami za 
osvetlitev tal. Vsakič, ko odklenete vrata, lučke za osvetlitev tal v 
zunanjih ogledalih osvetlijo tla z vpadljivim logotipom Puma.  
(Serijska oprema)

RAZIŠČITE1

ØDeluje s pomočjo tipal. 2)Pomoč za pomoč vozniku. *Pomoč pri preprečevanju trka z zaznavanjem pešcev 
lahko zazna pešce, a ne pri vseh pogojih in ne nadomešča varne vožnje. Glede omejitev sistema glejte navodila 
za uporabo vozila. **Pomoč pri izogibanju ne upravlja s krmiljenjem.
Opomba Prilagodljiv tempomat s funkcijo Stop & Go (za doplačilo pri modelih s samodejnim menjalnikom): Če 
je zaustavitev daljša od treh sekund, mora za nadaljevanje delovanja sistema voznik poseči s pritiskom na tipko 
»RES« ali stopalko za pospeševanje.
Opomba Asistenčni sistemi so namenjeni le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, presoje 
ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.



IZBIRA VOZNEGA NAČINA
Z izbiro enega od petih voznih načinov lahko vozno izkušnjo s svojo 
Pumo prilagodite pogojem vozišča. Konfiguracije pri nastavitvah 
Normal (normalno), Sport (športno), Trail (pot), Slippery (spolzko) 
ali Eco (eko) zagotavljajo ustrezen poudarek glede zmogljivosti, moči 
in varčnosti.

Sistem prilagodi različne nastavitve vključno z odzivnostjo 
pospeševanja in občutkom pri krmiljenju, pri vozilih s samodejnim 
menjalnikom pa tudi prestavljanje. Spremeni se tudi zaslon 
potovalnega računalnika, ki odraža izbrano nastavitev, na voljo pa je 
tudi 'tihi' način s prikazom samo najpomembnejših informacij. 
(Serijska oprema. Prikazano vozilo je s samodejnim menjalnikom.)

PANORAMSKA STREHA
V udobni notranjosti svoje Pume lahko uživate v opazovanju čudovite 
okolice. Z električnim pomikom panoramske strehe lahko zunanji svet 
povabite v notranjost vozila. Pri odprti panoramski strehi se lahko 
nadihate ogromno svežega zraka, ko pa je panoramska streha zaprta, 
poseben atermični sloj zagotavlja, da notranjost ostane hladna. Pred 
sončnimi žarki se lahko zaščitite tudi s senčnikom na notranji strani 
strehe. (Za doplačilo)



LED ŽAROMETIØ

Izjemno učinkoviti in trpežni LED žarometi okolico osvetlijo s sijajno 
naravno svetlobo in ekstremno natančnim vzorcem. Prav tako 
zaznajo, da se je stemnilo. Samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi žarometi zazna vozila, ki vozijo nasproti, in samodejno 
zasenči luči. (Oprema za doplačilo)

SISTEM ZA PREPREČEVANJU TRČENJAØ2)

Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev* preverja, ali 
so v okolici druga vozila in pešci – tudi v temi. Če zazna nevarnost 
naleta, vas lahko opozori s prikazi in zvočnimi opozorili, po potrebi pa 
lahko pripravi zavorni sistem za maksimalno učinkovitost, da tako 
zagotovi takojšnjo odzivnost pri zaviranju. (Serijska oprema)
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ØDeluje s pomočjo tipal.
2)Paket za pomoč vozniku..
*Zaznavanje pešcev deluje pri hitrostih vozila do 80 km/h. Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem 
pešcev lahko zazna pešce, a ne pri vseh pogojih in ne nadomešča varne vožnje. Glede omejitev sistema glejte 
navodila za uporabo vozila.
Opomba Asistenčni sistemi so namenjeni le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, presoje 
ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.



ŠIROKOKOTNA KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO2)

Pomaga vam pri vzvratni vožnji v prostore ali iz njih, ko je vidljivost 
omejena. Širokokotna kamera za vzvratno vožnjo se aktivira, ko 
prestavite v vzvratno prestavo in zagotovi jasen pregled v levo in 
desno, saj na zaslonu sistema SYNC 3 prikaže skoraj 180-stopinjski 
pregled območja za vozilom**. (Oprema za doplačilo)

2)Paket za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčni sistemi so namenjeni le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, presoje 
ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.
**Kamere delujejo samo pri hitrostih pod 10 km/h.

LASTNOSTI



SISTEM ZA ZAZNAVANJE VOZILA V MRTVEM KOTU 
VZVRATNIH OGLEDAL 'BLIS'Ø2)

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu 'BLIS' vas z diskretno 
opozorilno lučko v zunanjih ogledalih opozori, da je med vožnjo v 
mrtvem kotu drugo vozilo – avto, kombi ali tovornjak. Podobno vas 
opozorilo na prečni promet (prikazano) opozori na zaznano vozilo ali 
drugo nevarnost, ko vzvratno zapeljete iz pravokotnega parkirnega 
mesta, sistem pa lahko celo samodejno zavira, če se ne odzovete 
pravočasno. (Za doplačilo)

MASAŽNA PREDNJA SEDEŽA
Voznikov in sovoznikov sedež v Pumi sta lahko za dodatno udobje in 
oporo opremljena s funkcijo za masažo hrbta. Masažna funkcija, ki jo 
vključite s pritiskom na tipko, ima tri nastavitve in sprosti utrujene 
mišice – idealno za dolga potovanja. (Serijsko pri različici ST-Line X 
Vignale)

RAZIŠČITE1

ØDeluje s pomočjo tipal.
2)Paket za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčni sistemi so namenjeni le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, presoje 
ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.



BLAZINICA ZA BREZŽIČNO POLNJENJE
S priročno blazinico za brezžično polnjenje lahko poskrbite, da bodo 
vaše naprave pripravljene za uporabo. (Serijsko pri različicah ST-Line 
X in ST-Line X Vignale)

LASTNOSTI



2
IZBERITE
Z možnostjo izbire zunanjega in notranjega 
oblikovanja boste zagotovo našli idealno  
Ford Pumo zase.

Razkošna serija Titanium zagotavlja vrhunsko 
raven dovršenosti in udobja ter razvajajo z 
odličnimi materiali.

Titanium

Glavne značilnosti

 ■ Prednji odbijač v barvi karoserije s temno sivim 
spodnjim delom ter plastičen zadnji odbijač v dveh 
barvah

 ■ Električno nastavljivi, ogrevani in električno preklopni 
zunanji ogledali z vgrajenim smernikom, ohišjem v 
barvi vozila

 ■ Črna obroba bočnih stekel
 ■ Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
 ■ Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Privlačna individualnost opreme ST-Line daje 
pečat osupljivemu novemu pristopu naše 
najsodobnejše športne različice.

ST-Line

Ključne značilnosti (dodatno k opremi 
Titanium)

 ■ 10-kraka ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 
43,2 cm (17") v barvi Luster-Nickel

 ■ Unikaten prednji odbijač ST-Line v barvi karoserije ter 
zadnji odbijač z difuzorjem v barvi karoserije

 ■ Kromirana izpušna cev
 ■ Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 

31 cm (12,3")
 ■ ST-Line volanski obroč odet v Sensico umetno usnje z 

rdečimi ST-Line šivi in ravnim spodnjim delom



PREGLED RAZLIČIC

ST-Line X zagotavlja nepozabno vozno izkušnjo, ki 
združuje izjemno pospeševanje in nadzor.

Vrhunska raven sloga in zmogljivosti se čudovito 
združita v izjemni novi ST-Line Vignale.

ST-Line X ST-Line X Vignale

Glavne značilnosti (Dodatno k opremi ST-Line)

 ■ ST-Line X platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm 
(18") v barvi Matt Black

 ■ Sedežne prevleke iz Sensico umetnega usnja in 
tkanine

 ■ Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 ■ Vrhunski zvočni sistem B&O Play Sound System z  

10 zvočniki in nizkotoncem ter barvnim zaslonom na 
dotik z diagonalo 20,3 cm (8")

Glavne značilnosti  
(Dodatno k opremi ST-Line X)

 ■ ST-Line X Vignale platišča iz lahke zlitine s premerom 
45,7 cm (18") v barvi Absolute Black

 ■ Sedežne prevleke iz Captain Feeltek Premium 
umetnega usnja

 ■ LED žarometi (zasenčeni, dolgi žarometi, smerniki ter 
dnevne luči) 

 ■ Premium Sensico® umetno vinil oblazinjenje 
armaturne plošče s šivi v barvi Metal Grey

 ■ Ogrevana prednja sedeža z masažno funkcijo



Titanium
Glavne zunanje značilnosti

 ■ Jeklena platišča s premerom 43,2 cm (17")
 ■ Črna spodnja stranska obloga vrat s kromiranim 

vstavkom
 ■ Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z 

lučkama za osvetlitev tal ohišjem v barvi vozila
 ■ Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Glavne notranje značilnosti

 ■ Ambientalna LED osvetlitev
 ■ Klimatska naprava 
 ■ Sodobna sredinska konzola z dvema osvetljenima 

držaloma za pijačo, naslonom za roko s pokritim 
predalom ter priključkom USB in 12-voltno električno 
vtičnico

 ■ Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik 
ter DAB sistemom

 ■ Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 
10,7 cm (4,2")

Motorji

Bencinski motor z blagim hibridnim pogonom
1.0L Ford EcoBoost (mHEV) 92 kW (125 KM),  
Start/Stop sistem

Dizel
1.5L Ford EcoBlue 88 kW (120 KM), Start/Stop sistem

IZBERITE2



RAZLIČICE



ST-Line
Glavne zunanje značilnosti, dodatno k opremi 
Titanium

 ■ 10-kraka ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 
43,2 cm (17") v barvi Luster-Nickel

 ■ Unikaten prednji odbijač ST-Line v barvi karoserije ter 
zadnji odbijač z difuzorjem v barvi karoserije

 ■ Zadnji spojler (v barvi karoserije) 
 ■ ST-Line oznaka na boku vozila
 ■ Kromirana izpušna cev

Glavne notranje značilnosti, dodatno k opremi 
Titanium

 ■ Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 
cm (12,3")

 ■ Črna Sensico® ročica ročne zavore z rdečimi šivi
 ■ Mehka manšeta prestavne ročice z rdečimi šivi 
 ■ Športni zaključek prestavne ročice
 ■ ST-Line volanski obroč odet v Sensico umetno usnje z 

rdečimi ST-Line šivi in ravnim spodnjim delom
 ■ ST-Line stropna obloga 
 ■ Gumb za zagon Ford Power

Motor

Bencinski motor z blagim hibridnim pogonom
1.0L Ford EcoBoost (mHEV) 92 kW (125 KM),  
Start/Stop sistem

IZBERITE2



RAZLIČICE



ST-Line X
Glavne zunanje značilnosti, dodatno k opremi 
ST-Line

 ■ ST-Line X platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm 
(18") v Matt Black barvi

 ■ Samodejni vklop žarometov, brisalci s tipalom za dež 
ter samodejno upravljanje dolgih luči

 ■ Dodatno zatemnjena stekla
 ■ Akustično laminirano vetrobransko steklo

Glavne notranje značilnosti, dodatno k opremi 
ST-Line

 ■ Sedežne prevleke iz Sensico umetnega usnja in tkanine
 ■ Klimatska naprava s samodejno regulacijo 

temperature 
 ■ Samozatemnitveno vzvratno ogledalo 
 ■ Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + 

B&O Play Sound System + DAB
 ■ Vključuje: B&O Play Sound System z 10 zvočniki, barvni 

zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8'", DAB, SYNC 3 
(Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in 
Apple Car Play, glasovno upravljanje, funkcija klic v sili), 
volanske kontrole, 2 USB vtičnici, opozorilo za vožnjo v 
napačno smer, navigacija z vključeno kartografijo 
Evrope, Shark Fin antena

Motor

Bencinski motor z blagim hibridnim pogonom
1.0L Ford EcoBoost (mHEV) 114 kW (155 KM), 
 Start/Stop sistem

IZBERITE2

*eCall je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® 
seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s 
sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga poklicati 
lokalni center za obveščanje. Funkcija deluje v več kot 40 evropskih državah in 
regijah, tudi v Sloveniji..



RAZLIČICE



ST-Line X Vignale
Glavne zunanje značilnosti, dodane k opremi 
ST-Line

 ■ ST-Line X Vignale platišča iz lahke zlitine s premerom 
45,7 cm (18")

 ■ LED žarometi (zasenčeni, dolgi žarometi, smerniki ter 
dnevne luči)

 ■ Kromirana obroba spodnjega dela bočnih stekel
 ■ Unikatna ST-Line X Vignale odbijača v barvi karoserije 

ter kromirana ST-Line X Vignale mrežica za zajem 
zraka

 ■ Velik zadnji spojler

Glavne notranje značilnosti, dodane k opremi 
ST-Line

 ■ Sedežne prevleke iz Captain Feeltek Premium 
umetnega usnja

 ■ Premium Sensico® umetno vinil oblazinjenje 
armaturne plošče s šivi v barvi Metal Grey

 ■ Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
 ■ Ogrevana prednja sedeža z masažno funkcijo
 ■ Blazinica za brezžično polnjenje telefona

Motor

Bencinski motor z blagim hibridnim pogonom
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (mHEV) 92 kW (125 KM),  
7.st. samodejni menjalnik, Start/Stop sistem

IZBERITE2



RAZLIČICE



3
OSEBNI PEČAT
Izberite barvo, platišča, opremo za doplačilo in 
dodatke, s katerimi bo vaša Puma res samo 
vaša.

Zasluge za elegantno in vzdržljivo zunanjost Ford Pume ima 
poseben večstopenjski postopek lakiranja. Novi materiali in 

postopki obdelave, od vbrizgavanja voska v jeklene dele karoserije 
do zaščitnega zgornjega sloja, zagotavljajo ohranjanje izjemnega 

videza povsem nove Pume tudi po dolgoletni uporabi.

OBARVANO ŽIVLJENJE

Fantastic Red

Unikatna kovinska barva karoserije



Blazer Bule

Nekovinska barva – standardna

Agate Black

Kovinska barva*

Magnetic

Posebna kovinska barva

Frozen White

Nekovinska barva

Solar Silver

Kovinska barva*

Grey Matter

Super premium kovinska barva

Desert Island Blue 

Kovinska barva*

BARVE

*Za doplačilo.
Ford Puma ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od datuma 

prve registracije vozila. Po veljavnih določilih in pogojih.
Opomba Slike vozil so uporabljene samo za prikaz barv karoserije in morda ne 

ustrezajo trenutnim specifikacijam ali razpoložljivosti izdelka na posameznih 
trgih. Barve in oblazinjenja, ki smo jih predstavili v tej brošuri, lahko zaradi 

omejitev uporabljenih postopkov za tisk odstopajo od dejanskih barv.

Fantastic Red

Unikatna kovinska barva



Tkanina Alhambra v barvi Ebony

Serijsko pri različici Titanium

Tkanina Court/Court Belgrano v barvi 
Ebony

Serijsko pri različici ST-Line

Sensico® umetno usnje/Salerno v barvi 
Ebony

Serijsko pri različici ST-Line X

Tkanina Bayon/Casual v barvi Ebony

Za doplačilo pri opremi Titanium (sedež z 
zadrgo)

Tkanina Tartan v barvi Gaellic Hydra 
Blue/Casual v barvi Ebony

Titanium (sedež z zadrgo) (dodatna 
oprema)

Tkanina Camouflage/Casual v barvi 
Ebony

Titanium (sedež z zadrgo) (dodatna 
oprema)

OSEBNI PEČAT3 OBLAZINJENJA

Perforirano usnje Windsor/Sensico® 
umetno usnje v barvi Ebony

Serijsko pri različici ST-Line X Vignale

Tkanina Frameout/Casual v barvi Ebony

Titanium (sedež z zadrgo) (dodatna 
oprema)



43,2 cm (17") 43,2 cm (17")
10-kraka platišča iz lahke zlitine v barvi Absolute Black

Za doplačilo pri različici Titanium

10-kraka ST-Line platišča iz lahke zlitine Luster-Nickel

Serijsko pri različici ST-Line

45,7 cm (18") 48,3 cm (19")
Platišča iz lahke zlitine s 5x2 kraki Matt Black

Serijsko pri različici ST-Line X

Obdelana mat črna platišča iz lahke zlitine s 5 kraki

(Del Stilskega paketa)

PLATIŠČA
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DODATNA OPREMAOSEBNI PEČAT3
1. Zaščitna folija zadnjega odbijača

2. Padsforall® blazina za ljubljenčke

3. Zaščitna folija za prag vrat

4. Obešalnik za obleke

5. Komplet za prvo pomoč

6. Komplet "Box in box"

7. Megabox zaščitna blazina

8. Talne obloge za vse vremenske 
razmere

9. Prtljažno korito

10. Strešni prečni nosilci*

11. Strešni nosilec za kolo Thule®+

12. Kolesne zavesice

+Za to opremo velja garancija zunanjega dobavitelja, za 
podrobnosti glejte zadnjo stran.
*50 kg največja obremenitev strehe (ni na voljo pri modelih s 
panoramskim strešnim oknom).
**20 kg največja obremenitev s kolesom.

Za več dodatne opreme za Pumo 
obiščite spletno mesto 
ford.si

Za ponudbo izdelkov znamke Ford  
obiščite fordlifestylecollection.com7. 8. 9.
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Opomba Za dodatne informacije o porabi goriva in izpustih glejte 4. poglavje Gorivo in zmogljivost.

4
TEHNIČNI PODATKI
Spoznajte svojo Ford Pumo od zunaj in od 
znotraj ter odkrijte njene inteligentne 
tehnologije motorjev in vsestranski prostor 
za tovor.

Puma EcoBoost 
Hybrid
Na voljo z motorjema Ford 
EcoBoost Hibrid z močjo 92 kW 
(125 KM) in 114 kW (155 KM)

Bencinski motor 1.0 Ford EcoBoost

Puma EcoBoost Hibrid je na voljo z bencinskim motorjem Ford EcoBoost 
z močjo 92 kW (125 KM) ali 114 kW (155 KM).

Z jermenom gnani integrirani zaganjalnik/generator (BISG)

BISG deluje kot motor in je brezhibno povezan z bencinskim motorjem, 
da zagotovi dodaten navor pri običajni vožnji in pospeševanju.

1

2



3

5

MOČ

48-voltna baterija

Litij-ionska baterija, ki poganja elektromotor, je nameščena pod 
sovoznikovim sedežem. Samodejno se polni prek motorja med 
vožnjo in z regenerativnim zaviranjem, ki zajema energijo pri 
upočasnjevanju, ki se običajno izgubi.

3

Samodejni menjalnik

Razpoložljivi 7-stopenjski samodejni menjalnik z 
dvojno sklopko Puma EcoBoost Hybrid 
zagotavlja brezhibno pospeševanje z gladko 
spremembo prestave. (Za doplačilo pri 
bencinskih in hibridnih modelih)

4

Obvolanski prestavni ročici

Sedemstopenjski samodejni menjalnik ponuja 
ročno prestavljanje s športnima obvolanskima 
prestavnima ročicama pri modelih ST-Line, 
ST-Line X in ST-Line Vignale.

5



Z novimi, napredno zasnovanimi bencinskimi motorji Ford EcoBoost blagi hibrid (mHEV) in novim 
dizelskim motorjem Ford EcoBlue Puma zagotavlja izjemno zmogljivost in obenem navduši z varčno 
porabo in osupljivo skromnimi izpusti.

FORD ECOBOOST HYBRID
Fordova prefinjena blaga hibridna tehnologija je 
prilagojena za izboljšanje učinkovitosti porabe 
goriva, hkrati pa dopolnjuje Pumino priznano 
vozno dinamiko.

Sistem izboljša 1,0-litrski bencinski motor Ford 
EcoBoost z jermenom gnanim integriranim 
zaganjalnikom/generatorjem (BISG), ki povrne 
običajno izgubljeno energijo med zaviranjem in 
vožnjo po iztekanju ter jo uporablja za polnjenje 
vgrajenega baterijskega paketa.

BISG deluje tudi kot motor, ki se brezhibno 
integrira z bencinskim motorjem in uporablja 
shranjeno energijo za zagotavljanje dodatnega 
navora med vožnjo in pospeševanjem ter napaja 
električne sisteme vozila za nadaljnje izboljšanje 
učinkovitosti in zmogljivosti.

MOTORJITEHNIČNI PODATKI4



Gorivo in zmogljivost
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Izpusti CO2
øø (g/km) – skupno po WLTP 118 - 135 126 - 143 121 - 138 125 - 142 117 - 132

Poraba gorivaøø v l/100 km – skupno po WLTP 5,2 - 6,0 5,6 - 6,3 5,3 - 6,1 5,5 - 6,3 4,4 - 5,0

5 vrat

Emisijski standard Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp Euro 6d Temp

Največja moč v kW (KM)
92 kW (125 KM)  

(plus 12 kW (16 KM) z 
električnim pogonom)

92 kW (125 KM)  
(plus 12 kW (16 KM) z 
električnim pogonom)

114 kW (155 KM) 114 kW (155 KM) 88 kW (120 KM)

Navor (Nm) 170 170 190 190 285

Menjalnik Ročni 6-stopenjski Samodejni 7-stopenjski Ročni 6-stopenjski Samodejni 7-stopenjski Ročni 6-stopenjski

Pogon FWD FWD FWD FWD FWD

Zmogljivostø

Najv. hitrost (km/h) 191 190 205 200 185

0–100 km/h (s) 9.8 9.6 9,0 8.7 10.3

50–100 km/h* (s) 9.6 n/v 8.4 n/v 9.0

Mase in obremenitve

Masa praznega vozila (kg)# – brez strešnih nosilcev (s strešnimi nosilci) 1280 (1388) 1334 (1455) 1280 (1389) 1334 (1455) 1348 (1468)

Skupna masa vozila (kg) – s panoramsko streho (brez nje) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830) 1845 (1840)

Najv. masa prikolice 12 % (kg) 1100 900 1100 900 1100

Najv. vlečna obremenitev (kg) (brez zavor) 640 665 640 665 670

Navpična obremenitev (kg) (ojnična obremenitev) 75 75 75 75 75

*V 4. prestavi. ** Brez sistema Start-Stop. *** Podatki pri uporabi goriva z 98 oktani. ØFordove testne vrednosti. øøObjavljena poraba goriva/energije, izpusti CO2 in doseg električnih vozil po WLTP so določeni v skladu s tehničnimi 
zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EC) 2017/1151. Uporabljeni standardni testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. 

Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva/energije, izpuste CO2 in doseg vozila z električnim pogonom vplivajo tudi način vožnje ter drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na globalno segrevanje. Priročnik o 
varčnosti porabe goriva in emisijah CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na prodajnem mestu. 

#Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za gorivo v skladu s proizvodnimi odstopanji in nameščeno opremo. Navedene vlečne obremenitve predstavljajo 
največjo dovoljeno zmogljivost za vleko pri skupni masi vozila, ki mora speljati na cestišču z naklonom 12 odstotkov na nadmorski višini 0. Vleka vpliva na zmogljivost in varčnost porabe goriva pri vseh modelih. Skupna masa s prikolico 

vključuje težo prikolice. Obremenitev strehe pri vseh modelih znaša največ 50 kg (pri vozilih s panoramsko streho je največja obremenitev strehe zmanjšana na 0 kg). Pri vozilih z motorjem 1.0 Ford Ecoboost in panoramsko streho je 
vlečna obremenitev zmanjšana na 0 kg. Pri različicah ST-Line je vlečna obremenitev zmanjšana na 0 kg.



TEHNIČNI PODATKI4
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Skupna dolžina brez vlečne kljuke (mm) 4186

Skupna širina brez ogledal (mm) 1805

Skupna širina z ogledali (mm) 1930

Skupna širina s preklopljenimi ogledali (mm) 1805

Skupna višina (mm) 1534

Minimalna razdalja med notranjima obodoma blatnikov (mm) (v prtljažniku) 1000

Obračalni krog – od robnika do robnika (m) 10.3

Mere v notranjosti

Prostor za glavo na sedežih v prvi vrsti (mm) (brez panoramskega strešnega okna) 1000

Prostor za noge na sedežih v prvi vrsti (mm) (največ pri povsem nazaj pomaknjenem sedežu in srednji 
višini) 1127

Prostor za ramena na sedežih v prvi vrsti (mm) 1348

Prostor za glavo na sedežih v drugi vrsti (mm) (brez panoramskega strešnega okna) 965

Prostor za noge na sedežih v drugi vrsti (mm) (največ pri povsem nazaj pomaknjenem sedežu in 
srednji višini) 877

Prostor za ramena na sedežih v drugi vrsti (mm) 1320

Mere

Pu
m
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at

Prostornina prtljažnika (litri)

5-sedežni način (natovorjeno do police, s kompletom za popravilo pnevmatike/mHEV) 456 (402)

2-sedežni način (natovorjeno do stropa) (s kompletom za popravilo pnevmatike) 1216

Prostor za tovor

Največja višina za natovarjanje (mm) 865

Širina prostora za natovarjanje med notranjima obodoma blatnikov (mm) 1000

Dolžina prostora za natovarjanje (na dnu do druge vrste sedežev) (mm) 725

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)

Bencin 42

Dizel 40

Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo.



†Dimenzije se razlikujejo glede na serijo ST-X, višina 1.533 mm in dolžina 4.226 mm.

Širina (z ogledali): 1.930 mm

Dolžina†: 4.207 mm

Širina (brez ogledal): 1.805 mm
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Titanium
Oblazinjenje in barva sprednje strani sedeža: Blago v barvi Ebony  

Oblazinjenje in barva blazine sedeža: Casual v barvi Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

o n o o o o o o

Oblazinjenje in barva sprednje strani sedeža: Blago v barvi Ebony – z zadrgo za namestitev/odstranjevanje 
prevleke (za doplačilo)  

Oblazinjenje in barva blazine sedeža: Casual v barvi Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

o n o o o o o o

ST-Line
Oblazinjenje in barva sprednje strani sedeža: Blago v barvi Ebony  

Oblazinjenje in barva blazine sedeža: Belgrano v barvi Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

o n o o o o o o

ST-Line X
Oblazinjenje in barva sprednje strani sedeža: Delno umetno usnje Sensico® v barvi Ebony  

Oblazinjenje in barva blazine sedeža: Umetno usnje Salerno v barvi Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony

o n o o o o o o

ST-Line Vignale
Oblazinjenje in barva sprednje strani sedeža: Vrhunsko umetno usnje Captain Feeltek v barvi Ebony  

Oblazinjenje in barva blazine sedeža: Razkošno umetno usnje v barvi Ebony  
Barva armaturne plošče: Ebony
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Serijska oprema n
Oprema za doplačilo o

Barva strehe
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Barva vozila

Agate Black o

Magnetic o

Solar Silver o

Grey Matter o

Desert Island Blue o

Fantastic Red o



of the year awards 2019

ZA VEČ INFORMACIJ 
O FORDOVI DRUŽINI SUV OBIŠČITE 
WWW.FORD.SI

https://www.ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do 
spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo 
Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, 
če ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane 
prototipne, predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah 
prikazana Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov 
naših dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila. +Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove 
garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja 
Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. 
Druge blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z 
uporabo senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.
Ta mednarodna različica brošure je namenjena le za splošne informacije; opisane specifikacije ne veljajo za določen posamezen trg. Na slikah ali v besedilu so lahko prikazani oziroma 
opisani modeli, oprema ali pogoji, ki na nekaterih območjih niso na voljo niti kot serijska niti kot dodatna oprema. Prav tako lahko manjkajo nekatere možnosti, ki so sicer na voljo. Zaradi 
tega se za najnovejše podrobnosti glede opreme in trenutnih cen vedno obrnite na prodajalca vozil Ford.

Izdalo podjetje Ford Motor Company
Limited,

Laindon, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
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