
Bonus

5 200 €

5 700 €

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe
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EcoBoost mHEV 92 kW (125k) / A7° 

EcoBoost mHEV 92 kW (125k) / M6°

30 190 €

22 590 €

24 490 €

Motorizácia / Prevodovka Štandardná Cena Akciová cenaStupeň výbavy Palivo

Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred 

jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začierniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.

27 790 €Benzín mildHybrid

Benzín mildHybrid

FORD PUMA .
vozidiel

Ford Protect 
- 5 rokov / 120 000 km

https://prevereneauto.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=_YcJDUN3b8U&ab_channel=FordEurope


Kód

GS5

Kód

AGWAB

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii
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Prémiový metalický lak Fantastic Red 990 €

Záruka a servis Trendy

Funkcia rozpoznania únavy vodiča •

•

Zvýhodnené sady výbav Trendy

Sada PLUS

- vyhrievané čelné sklo

- vyhrievané predné sedadlá

- vyhrievaný volant

940 

790

Ford servis - povinná údržba na 5 rokov / 120 000 km / 4 prehliadky 799 €

Automatické prepínanie diaľkových a tlmených svetiel

•

•Upozornenie na jazdu v protismere

•

•

•LED hmlové svetlomety s funkciou prisvedcovania do zákrut

LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením 

LED zadné koncové svetlá

•

Predná lakťová opierka s úložným priestorom a USB •

Inteligentný adaptívny tempomat

•

Palubný počítač so 4,2 " farebným displejom

•
•Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva

Prepínateľné jazdné režimy (Normál, Sport, Eco, Klzký povrch )

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant - materiál Sensico •

Elektricky sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá

MegaBox - inovatívne riešenie v batožinovom priestore

Elektricky ovládané predné a zadné okná

•

•
•

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu 1. a 2. rady sedadiel •
LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu

LKA - systém pre automatické navracanie do jazdného pruhu •

Manuálna klimatizácia

Originálna továrenská záruka FORD Protect 5 rokov / 120 000 km •

Trendy

•
Elektronický stabilizačný systém ESC

+ automatická aktivácia bŕzd po náraze

+ asistent rozjazdu do kopca HHC

+ bezpečnostný brzdový asistent EBA

+ protiblokovací systém ABS

Bezpečnosť

6 x airbag : predné a bočné vodiča a spolujazdca, hlavové vpredu a vzadu, predný airbag spolujazdca - vypínateľný

Pre-Collision Assist

- znižuje riziko nehody s chodcom, cyklistom (do 80 km/h) alebo iným vozidlom (do 130 km/h), autonómne núdzové brzdenie

Funkcia rozpoznania dopravných značiek

Funkčná výbava & Exteriér & interiér Trendy

Predpríprava pre uchytenie detskej sedačky ISOFIX - krajné zadné sedadlá

•

•

Špeciálny metalický lak Magnetic, Fantastic Red

FordPass Connect

- vzdialene ovládanie vozidla pomocou aplikácie v mobilnom telefóne  

- eCall - tlačidlo SOS pre automatické a vyžiadané núdzové volanie
•

Systém SYNC2.5 s 8" dotykovým displejom a Bluetooth

- AM/FM/DAB rádio

- 7 reproduktorov, 2 vstupy pre USB

- ovládanie audia a telefónu na volante

- Apple CarPlay a Android Auto

810 €

620 €

Nemetalický lak Frozen White

TrendyFarby

•

Trendy

•
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou •

•

My Key -  systém nastavenia vybraných funkcií pre jeden z kľúčov pre zvýšenú bezpečnosť vodiča-začiatočníka

TPMS - systém aktívneho monitorovania tlaku pneumatík (snímače tlaku v pneumatikách)

Audio, navigácia a konektivita

•

•

Ambientné LED osvetlenie interiéru 

17" disky z ľahkej zliatiny, 5x2 lúčové, pneumatiky 215/55 

•

280 €

Metalický lak Agate Black, Solar Silver, Desert Island Blue

•

FORD Podvozok
Pôžitok z jazdy

FordPass
Connect 

MegaBox Nový FORD
mildHybrid

https://www.youtube.com/watch?v=mLi7zw7JXNY&ab_channel=Ford%C4%8Cesk%C3%A1republika
https://www.youtube.com/watch?v=d1AjfHUzff4&ab_channel=HillsFord
https://www.youtube.com/watch?v=bY4tpOgnN1A&list=PL3BD7D623468DD326&ab_channel=FordEurope


Rozmery

Meraný v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu v závislosti od modelu a výbavy líšiť.

CO2

k / kW min
-1 Nm min

-1 (km/h) (sek) (g/km)

M6 125 / 92 6000 170 1400 - 4500 210 1750 191 9,8 5.5 - 5,9 126 - 133

A7 125 / 92 6000 170 1400 - 4500 210 1750 191 9,6 5.5 - 5,9 126 - 134

Výkon

k

1.0 EcoBoost mHEV M6 125

1.0 EcoBoost mHEV A7 125
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1.0 EcoBoost mHEV

1.0 EcoBoost mHEV

Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na prianie znižujú užitočné zaťaženie. Maximálna hmotnosť prívesu predstavuje schopnosť 

vozidla potiahnuť príves do 12% stúpania. Výkon vozidla a jazdné parametre sa pri ťahaní prívesu menia. Max. nosnosť strechy 50kg, pri panoramatickej streche je max. nosnosť strechy 0kg  . 

Údaje o emisiách CO2 v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komise (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu metodiku 

testovania spotreby paliva a emisií CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané podľa metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na základe 

doposiaľ planej metodiky NEDC. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, 

konfigurácia, správanie vodiča, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad počasie.

Hmotnosti a zaťaženia
Max. hmotnosť brzdeného 

prívesu pri 12 % stúpaní

Max. hmotnosť nebrzdeného 

prívesu pri 12 % stúpaní

Najväčšia prípustná 

celková hmotnosť vozidla 

kg kg kg

660

1100 640 1760

900 -

Max. rých.
zrýchlenie 

0-100 km/h

kom.

Spotreba PHM v L/100 

km podľa WLTP**

  Spotreba, výkony a emisie Prevodovka
Max. výkon 

Krútiaci moment

Spaľovací motor V komb. s elektromotorom

Technické údaje & Financovanie

Objem palivovej nádrže 42

Objem batožinového priestoru  (so sadou na opravu pneumatík) 456

Rázvor 2588

Svetlá výška - nenaložené vozidlo / ST-line 166 / 164

Svetlá výška - maximálna prípustná hmotnosť / ST-line 140 / 139

Celková dĺžka 4186

Celková šírka s / bez spätných zrkadiel 1930 / 1805

Celková výška (nenaložené vozidlo) 1537


