
Ford Puma ST-Line Design
Στάνταρ εξοπλισμός 

Εξωτερικός Εξοπλισμός
 Ζάντες  ελαφρού  κράματος  17"  με  φινίρισμα  μαύρο/φρεζαριστό  μεταλλικό  και  ελαστικά

215/55 R17 94H
 Σπορ Ανάρτηση
 Εμπρός  προφυλακτήρας  –  Εμπρός  όψη  του  αυτοκινήτου  σπορ,  στο  χρώμα  του

αμαξώματος,  κάτω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος και ιδιαίτερη μάσκα με
μαύρο γυαλιστερό και μαύρο ματ φινίρισμα, φτερά στο χρώμα του αμαξώματος

 Πίσω προφυλακτήρας  –  Πάνω τμήμα  στο  χρώμα του  αμαξώματος,  κάτω τμημα  σπορ
σχεδίασης  ST-Line  στο  χρώμα  του  αμαξώματος  με  ένθετο  προστατευτικό  από  μαύρο
πλαστικό

 Αψίδες τροχών και πλευρικά προστατευτικά αμαξώματος σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα
 Πίσω αεροτομή
 Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι,  θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,  στο

χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους
 Προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες στροφής
 Προβολείς εστιασμένης δέσμης LED και φώτα ημέρας LED
 Φώτα LED πίσω
 Παρμπρίζ με πράσινη, βασική επίστρωση προστασίας
 Δισκόφρενα εμπρός
 Αυτόματα φώτα και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
 Σήμα ST-Line
 Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

Εσωτερικός εξοπλισμός
 Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος MegaBox
 Φωτιζόμενο ντουλαπάκι ταμπλό
 Επένδυση ταμπλό υψηλού επιπέδου
 Επένδυση  οροφής  υψηλής  ποιότητας  –  Πλεκτή,  σκουρόχρωμη,  σκιάδια  οδηγού  και

συνοδηγού με φωτιζόμενα καθρεφτάκια
 Χειρολαβές εμπρός
 Πλάτη πίσω καθίσματος διαιρούμενη 60/40 με δύο τμήματα αναδιπλούμενα σε οριζόντια

θέση
 Τιμόνι  σπορ  κοφτό  flat-bottom  (ευθύ  κάτω  μέρος,  3  ακτίνων,  με  διάτρητη  δερμάτινη

επένδυση και κόκκινη ραφή
 Δερμάτινη λαβή χειρόφρενου
 Μαλακή λαβή μοχλού ταχυτήτων με ένθεμα από αλουμίνιο (με μηχανικό κιβώτιο)
 Ταπέτα δαπέδου εμπρός και πίσω με διπλή ραφή
 Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις
 Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση στήριξης της μέσης
 Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 2 ρυθμίσεις
 Σπορ πλήρωση καθισμάτων από αφρώδες υλικό
 Επένδυση καθισμάτων από ύφασμα
 Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο και αποθηκευτικό χώρο
 Πλαφονιέρα φωτισμού LED

Εξοπλισμός ασφάλειας και τεχνολογίας
 Πιστοποίηση ασφαλείας NCAP 5 αστέρων
 Κάμερα οπισθοπορείας 



 Αναλογικός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 4,2"
 Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
 Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
 Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
 Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω
 Ασύρματη φόρτιση συσκευών
 Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα
 Αναγνώριση ορίων ταχύτητας
 Υποβοήθηση & προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας
 Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, κεντρική οθόνη αφής 8 , SYNC 3, δυνατότητα

σύνδεσης smartphone, Apple Car Play και Google Android, φωνητικό έλεγχο και 6 ηχεία
 Ενσωματωμένο modem
 eCall – Κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω του ενσωματωμένου modem
 Intelligent Speed Assistance (ISA) - Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας (ISA)
 Κεντρικό προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα
 Αερόσακοι οροφής
 Interactive  Vehicle  Dynamics  (IVD)  –  Σύστημα  ελέγχου  της  δυναμικής  αυτοκινήτου  με

έλεγχο  πρόσφυσης  Traction  Cotnrol,  σύστημα αντιμπλοκαρίσματος  των  φρένων (ABS),
ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας (ESC), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (HSA) και
υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα (EBA)

 Ford MyKey – Σύστημα παραμετροποίησης ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με  το
κλειδί που χρησιμοποιείται

 Υπολογιστής ταξιδιού
 Drive Mode Selector (SDM) – Επιλογή λειτουργίας οδήγησης
 EcoCoach – Υποβοήθηση οικονομικής οδήγησης
 Δακτύλιοι πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών (ISO 27955)
 Κιτ πλήρωσης ελαστικών
 Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικών
 Παρμπρίζ μερικά θερμαινόμενο
 Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί με 2 παθητικά κλειδιά
 Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών
 Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (με αυτόματο κιβώτιο)

Τιμοκατάλογος εκδόσεων ST-Line Design

Έκδοση Κινητήρας Κιβώτιο CO2 
(WLTP g/km)

Τιμή

ST-Line
Design

1.0L βενζίνη EcoBoost,
125PS, mHEV

6-τάχυτο
χειροκίνητο

121 € 23.833

ST-Line
Design

1.0L βενζίνη EcoBoost,
125PS, mHEV

7-τάχυτο
αυτόματο
Powershift

129 € 26.221


