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ნაჩვენები ავტომობილის დამახასიათებელი აქსესუარები, ხელმისაწვდომია 
დამატებით ფასად.

ნაჩვენებია Puma ST-Line X, შერჩევითი უდაბნოს ლურჯი კუნძული 
მეტალისებრი ფერის ძარით და 19" 5-სპიციანი მქრქალი შავი მსუბუქი 
შენადნობის დისკებით. 

ᲐᲮᲐᲚᲘ FORD PUMA-Ს 
ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲛᲐᲠᲢᲘᲕᲘ 
ᲒᲖᲐ

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

ᲐᲠᲩᲔᲕᲐ

ᲛᲝᲠᲒᲔᲑᲐ

ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

e.tvaladze
Highlight
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პერსონალიზაცია
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Highlight
Desert Island Blue
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Highlight
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Highlight
მარტივი გზა ახალი FORD PUMA-ს სამართავად



1
ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲘᲤᲘᲪᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ 
ᲬᲐᲠᲛᲐᲓᲝᲑᲐ
PUMA ECOBOOST HYBRID
Puma EcoBoost Hybrid-ს აქვს ეფექტური mild hybrid ტექნოლოგია, 
რომელიც ამცირებს CO2 გამონაბოლქვს, საწვავის ეფექტურობის მხრივ 
აღწევს უკეთეს შედეგს და უზრუნველყოფს გატაცებით მართვას*. 
ძალური აგრეგატი თავისუფლად, შეუფერხებლად აერთიანებს ელექტრო 
მაბრუნ მომენტს სამცილინდრიანი ბენზინის ძრავის ვარიანტთან – რაც 
გაძლევთ საშუალებას გამოიყენოთ 155 ც.ძ. (116 კვტ). მაშინ, როდესაც 
რეკუპერაციული დამუხრუჭება იბრუნებს ენერგიას შენელებისას და 
იყენებს მას აჩქარებისთანავე ენერგიული დინამიკისათვის.

7-სიჩქარიანი ავტომატური, ორმაგი ქუროს გადაცემათა კოლოფი 
გაგიმარტივებთ ქალაქში მართვას გაჩერება-დაძვრის ტიპის საგზაო 
მოძრაობაში. ამასთან, სწრაფი, შეუფერხებელი გადაცემათა გადართვა 
ელექტრონულად გაძლიერებულ ჰიბრიდულ ტრანსმისიასთან ერთად 
უფრო მეტ სიამოვნებას გგვრით.

*საწვავის ეკონომიის და გამონაბოლქვის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, იხილეთ 
მახასიათებლების ნაწილი.

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

Puma ST-Line Vignale ნაჩვენებია Magnetic მეტალისებრი ძარის ფერისა და 18" 10-მანიანი 
Absolute Black დამუშავებული მსუბუქი შენადნობის დისკებით (სტანდარტი და აქსესუარი) 
ვარიანტებით.
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გაუმჯობესებულ მართვის გამოცდილებას.
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*MegaBox-ის დატვირთვის მოცულობა დამოკიდებულია სატრანსპორტო საშუალების 
მახასიათებლებზე: 456 ლ-იანი (ბენზინის/mHEV მოდელები); 448 ლ-იანი (დიზელის მოდელები); 
422 ლ-იანი (სათადარიგო საბურავით). ტვირთამწეობა და ზღვრული დატვირთვა შეზღუდულია 
წონის და წონის განაწილების მხრივ.

ნაჩვენებია Puma ST-Line X, შერჩევითი Desert Island Blue დამუშავებული 
მეტალისებრი ფერის ძარით და 19" 5-მანიანი Matt Black მსუბუქი შენადნობის 
დისკებით (ვარიანტი და აქსესუარი).

ᲡᲘᲕᲠᲪᲘᲡ ᲭᲙᲕᲘᲐᲜᲣᲠᲘ 
ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ
ᲒᲐᲡᲐᲝᲪᲠᲐᲓ ᲛᲝᲡᲐᲮᲔᲠᲮᲔᲑᲔᲚᲘ
ცხოვრება ქალაქში მოითხოვს სივრცის ათვისების ინოვაციურ მიდგომას. 
Puma ერგება ამ ტიპის აზროვნებას. მიმზიდველობის გარდა, ავტომობილის 
დიზაინი ასევე განსაკუთრებულ ფუნქციონალობას უზრუნველყოფს.

პირველ რიგში, შეგიძლიათ იოლად გააღოთ სატვირთო სივრცის კარი 
მაშინაც კი, როცა ხელები დაკავებული გაქვთ. როცა გასაღები ჯიბეში, ან 
ჩანთაში გაქვთ, უბრალოდ მსუბუქად გაამოძრავეთ ფეხი უკანა ბამპერის 
ქვეშ და Puma-ს უკონტაქტო უკანა კარი გააქტიურდება. ადაპტირებადი უკანა 
თარო, მეორე რიგის სავარძლებზე არ ფიქსირდება და უკანა კართან ერთად 
იწევა, რაც მისი გაღების საშუალებას იძლევა და საბარგო სივრცეს, დიდი 
მოცულობის საგნებისთვის ათავისუფლებს.

თუმცა, ყველაზე ჭკვიანურად არის მოწყობილი Puma-ს სატვირთო სივრცე, 
რომელიც მოიცავს ახალ ინოვაციურ Megabox განყოფილებას*. საჭიროების 
შემთხვევაში დამატებითი სივრცის უზრუნველყოფის გარდა, Megabox ასევე 
აღჭურვილია წყალგაუმტარი საფენით და სადრენაჟო ხვრელით. ასე რომ, 
თუ თქვენ აქტიური პიროვნება ხართ, ეს იდეალური სივრცეა თქვენთვის, 
რათა შეინახოთ სველი და ჭუჭყიანი ნივთები პარკში სირბილის შემდეგ და 
იმდენად მეტ სივრცეს უზრუნველყოფს, რომ შეგიძლიათ გოლფის კლუბის 
ჩანთაც კი ჩადოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

e.tvaladze
Highlight
გიდევთ,

e.tvaladze
Highlight
ეს იდეალური სივრცეა თქვენთვის, რათა შეინახოთ სველი და ჭუჭყიანი ნივთები. აღნიშნული იმდენად მეტ სივრცეს უზრუნველყოფს, რომ შეგიძლიათ გოლფის კლუბის ჩანთაც კი განათავსოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
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Highlight
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ᲬᲘᲜᲡᲕᲚᲐ
ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲙᲝᲜᲢᲠᲝᲚᲘᲡ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲧᲝᲤᲐ
ჭკვიანი ფუნქციებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების 
წყალობით, Ford Puma სრულ კონტროლს უზრუნველყოფს. 12,3" 
(31,2 სმ) სრულიად ციფრული ხელსაწყოთა კლასტერიდან და 
გაუმჯობესებული 8" (20,3 სმ) სენსორულ ეკრანამდე, ყოველი 
ელემენტი შექმნილია ისე, რათა მაქსიმალური სიამოვნება 
მიიღოთ მართვისას. 

ასევე შეგიძლიათ ისიამოვნოთ ჩვენი დამატებითი 
მომსახურებებითა და ფუნქციებით თქვენი SYNC 3 პროგრამულ 
სისტემითა და FordPass Connect-ით, რაც საშუალებას გაძლევთ 
დაუკავშიროთ თქვენი სატრანსპორტო საშუალება FordPass აპს*.

*ნუ მართავთ მანქანას, თუ ყურადღება გაქვთ გაფანტული. შესაძლებლობისდა 
მიხედვით გამოიყენეთ ხმოვანი სისტემები; არ გამოიყენოთ ხელის მოწყობილობები 
მართვის დროს. ზოგიერთი მახასიათებელი შეიძლება დაიბლოკოს, როდესაც მანქანა 
იქოქება. ყველა ფუნქცია არ არის თავსებადი ყველანაირ ტელეფონთან.

Puma ST-Line X ნაჩვენები სტანდარტული ნაწილობრივი პრემიუმ Sensico® 
გადასაკრავით (სავარძლის ბალიშის ცენტრსა და უკანა ქვედა მხარეს 
ქსოვილის პანელებით, ნაწილობრივი პრემიუმ Sensico® სავარძლის 
ბალიშის წინა და უკანა ცენტრალური პანელები და სავარძლის უკანა 
რბილი საყრდენები, სავარძელზე ვინილის ზედაპირებით).

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ
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Highlight
რომ

e.tvaladze
Highlight
აპლიკაციას



Puma ST-Line Vignale ნაჩვენებია Magnetic მეტალისებრი ძარის ფერისა და 18" 10-მანიანი 
Absolute Black დამუშავებული მსუბუქი შენადნობის დისკებით (სტანდარტი და აქსესუარი) 

ვარიანტებით.
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ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ 
ᲡᲠᲣᲚᲧᲝᲤᲘᲚᲘ 
ᲡᲘᲐᲛᲝᲕᲜᲔᲑᲐ
PUMA ST-LINE X VIGNALE
მიიღეთ მეტი ყოველი მართვიდან ახალი დინამიური Puma ST-Line 
Vignale-თი. მისი გასაოცარი 18" 10-მანიანი Absolute Black 
დამუშავებული მსუბუქი შენადნობის დისკებიდან დაწყებული 
სრულიად-LED ფარებითა და სპორტული სტილის ბამპერებით, ის 
ჩუმად ითხოვს ყურადღებას ნებისმიერი კომპლექტაციით. 
საჭესთან ჯდომისას, ყველაზე პედანტ მძღოლსაც კი მისი 
მკვირცხლი მართვით, შთამბეჭდავი მართვის კომფორტითა და 
გაბედული, მოქმედებით დააჯილდოვებს.

Puma ST-Line Vignale შერჩევითი Magnetic მეტალისებრი ფერის ძარით.

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

e.tvaladze
Highlight

e.tvaladze
Highlight
მიიღეთ სრულყოფილი სიამოვნება Puma ST-Line Vignale-ის მართვის დროს.
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ის დიდ ყურადღებას იქცევს ნებისმიერ სიტუაციაში.
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ᲡᲢᲘᲚᲘ ᲓᲐ 
ᲨᲔᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲗᲝᲑᲐ
ᲨᲔᲥᲛᲜᲘᲚᲘ ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ ᲙᲝᲛᲤᲝᲠᲢᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
Ford Puma ST-Line X Vignale-ს ელეგანტურად კომფორტული 
ინტერიერი უგულითადად გეგებებათ. სავარძლები 
დაგვირისტებულია სპორტული სტილით, მაღალი ხარისხის 
სინთეტიკური მასალით. კარგ გარემოში შეგიძლიათ ისიამოვნოთ 
10-სპიკერიანი B&O ხმის სისტემიდან გამომავალი ხმით.

 ■ პანორამული სახურავი უშვებს ბევრ სინათლეს, რათა მეტი 
სივრცის ეფექტი დატოვოს. თუ სრიალა შუშის ჭერი ღიაა, 
უშვებს სუფთა ჰაერს და გარდა ამისა, დაფარულია მზის 
სხივების ამრეკლი ფენით და დახურვისას, სალონს სიგრილეს 
უნარჩუნებს მაშინ, როდესაც საჭიროების შემთხვევაში 
მზისგან შიდა დამცავი უზრუნველყოფს დამატებით ჩრდილს. 
(ვარიანტი)

 ■ 7-სიჩქარიანი ავტომატური, ორმაგი ქუროს ავტომატური 
გადამცემი დახვეწილობის დამატებით დონეს ჰმატებს, 
გადაცემათა რბილი გადართვითა და მგრძნობიარე 
წარმადობით. (ვარიანტი. მოიცავს საჭეზე დამაგრებულ 
გადამრთველი ღილაკებით ST-Line-ისა და ST-Line Vignale-
სთვის)

Puma ST-Line Vignale ნაჩვენები სტანდარტული Captain პრემიუმ Sensico®-ით Windsor პრემიუმ 
Sensico®-ით ფერი Ebony. ცენტრალური ჩასმები და გარე რბილი საყრდენი Windsor პრემიუმ 
Sensico®-თი, ბალიშის გვერდითა მხარეს ზედაპირები და თავის მისადებები. 

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

e.tvaladze
Highlight
გამორჩეულად დახვეწილ გარემოს ქმნის.

e.tvaladze
Highlight
სავარძლები გაფორმებულია სპორტული, მაღალი კლასის პრემიუმ პერფორირებული Sensico-თი და მეტალისებრი ნაცრისფერი ნაკერებით. 

e.tvaladze
Highlight
სისტემით.

e.tvaladze
Highlight
შუშას აქვს მზის ამრეკლავი საფარი, რომელიც დახურულ მდგომარეობაში ხელს უწყობს ინტერიერის გაგრილებას, ამასთანავე საჭიროების შემთხვევაში მზის შიდა დამცავი უზრუნველყოფს დამატებითი ჩრდილის წარმოქმნას.

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
ორმაგი გადაჭიმვის 7-სიჩქარიანი ავტომატური ტრანსმისია

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
-თი

e.tvaladze
Highlight
Premium Sensico Windsor-ში და Premium Sensico Ebony-ში.



1

Puma ST-Line X შერჩევითი Solar Silver მეტალისებრი ფერის ძარით და 19" 
5-მანიანი Matt Black დამუშავებული მსუბუქი შენადნობის დისკებით.

ᲨᲔᲮᲔᲓᲔᲗ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲡ 
ᲒᲐᲜᲡᲮᲕᲐᲕᲔᲑᲣᲚᲐᲓ
ᲘᲐᲠᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲡ ᲒᲖᲐᲖᲔ
რომელი Puma-ც არ უნდა შეარჩიოთ, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ მას 
უკვე მოყვება სტანდარტული სპეციფიკაციებით ფართო 
გავსებული სია. ახლა შეგიძლიათ დაამატოთ დახვეწილობა 
თქვენს მიერ არჩეული ექსკლუზიური ინტერიერისა და 
ექსტერიერის დანამატები, როგორიცაა:

 ■ 19" 5-მანიანი Matt Black დამუშავებული მსუბუქი 
შენადნობის დისკები (ვარიანტი ან აქსესუარი ST-Line X-სა და 
ST-Line X Vignale-სთვის)

 ■ პანორამული სახურავი ელექტრონულად მომუშავე დახრა/
გასასრიალებელი ღიობი და ასაკეცი მზისგან დამცველი 
(ვარიანტი)

 ■ სახურავის შავი ძელაკები (ვარიანტი, არ არის 
ხელმისაწვდომი პანორამულ სახურავთან ერთად)

 ■ გათბობის ფუნქციის მქონე საჭე (ვარიანტი, სტანდარტი ST-
Line X Gold Edition-ისა და ST-Line X Vignale-სთვის)

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
მას უკვე გააჩნია სტანდარტული სპეციფიკაციების ვრცელი სია. ინტერიერისა და  ექსტერიერის დამატებითი ოფციების  ფართო არჩევანით, თქვენ შეძლებთ ავტომობილი კიდევ უფრო დახვეწილი გახადოთ:

e.tvaladze
Highlight
თბობადი საჭე



1

3

2

4

1

ᲨᲔᲥᲛᲜᲘᲚᲘᲐ ᲡᲘᲪᲝᲪᲮᲚᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
ᲨᲔᲥᲛᲜᲘᲚᲘᲐ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
Puma-ს სავარძლის დიზაინი მოიცავს სრულიად მოსახსნელი სავარძლის წინა და უკანა გადასაფარებლებს. 
სარეცხ მანქანაში გასარეცხი, ელვაშესაკრავით, რომელიც ამარტივებს მათ მოხსნას, იდეალურია 
დაუდეგარი ცხოვრების სტილისთვის და იმ მომენტებისთვის, როდესაც ყავა გეღვრებათ. (ვარიანტი 
Titanium-ისთვის)

ᲛᲝᲐᲠᲒᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲡ ᲡᲢᲘᲚᲡ
თუ გსურთ ცვლილება, Puma-ს ელვაშესაკრავიანი სავარძლები ამარტივებენ თქვენი მანქანის ინტერიერის 
ტრანსფორმაციასა და საკუთარ თავზე მორგებას. შეთავაზებულია მასალისა და დიზაინის არჩევანით – რაც 
მოიცავს ტრენდულ კამუფლაჟის ნახატს – ოჯახისთვის განკუთვნილი სავარძლების გადასაფარებლები 
მარტივად ირეცხება, რაც ამარტივებს მათ გაწმენდას წვენის დაღვრის ან შინაური ცხოველების შემდეგ.

აირჩიეთ სხვადასხვა ელვაშესაკრავიანი გადასაფარებლების დიზაინის ჩამონათვალიდან:

1  Bayon-ის სავარძლის ელვაშესაკრავიანი გადასაკრავი (ვარიანტი Titanium-ისთვის)
2  Frameout-ის სავარძლის ელვაშესაკრავიანი გადასაკრავი (აქსესუარი Titanium-ისთვის)
3  Tartan-ის სავარძლის ელვაშესაკრავიანი გადასაკრავი (აქსესუარი Titanium-ისთვის)
4  Camouflage-ის სავარძლის ელვაშესაკრავიანი გადასაკრავი (აქსესუარი Titanium-ისთვის)

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

e.tvaladze
Highlight
Puma-ს სავარძლის დიზაინი მოიცავს ისეთ გადასაკრავებს, რომლის მოხსნა და გარეცხვაც შეგიძლიათ ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს. 

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
დიზაინის თქვენს გემოვნებაზე მორგებას.

e.tvaladze
Highlight
წარმდენილია მასალებისა და ვიზუალის მრავალფეროვანი არჩევანით

e.tvaladze
Highlight
სითხის

e.tvaladze
Highlight
აირჩიეთ სავარძლის სასურველი დიზაინი:

e.tvaladze
Highlight
ოფცია

e.tvaladze
Highlight
აქტიური ცხოვრებისთვის

e.tvaladze
Highlight
ავტომობილი, რომელიც ერგება ქალაქის რიტმს



1

ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲓᲐ 
ᲛᲐᲙᲝᲜᲢᲠᲝᲚᲔᲑᲔᲚᲘ
FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 შეუფერხებლად ინტეგრირდება თქვენს სმარტფონთან, კომუნიკაციისა და ნავიგაციის 
გასამარტივებლად*. თქვენ შეგიძლიათ მართოთ SYNC-თავსებადი აპლიკაციები AppLink-ით მაშინ, როცა Apple 
CarPlay და Android Auto საშუალებას გაძლევთ, გამოიყენოთ 8 დუიმიანი (20,3 სმ) ფერადი სენსორული ეკრანი ისე, 
როგორც სმარტფონი. სენსორული ეკრანის ან მარტივი ხმოვანი ბრძანებების გამოყენებით შეგიძლიათ დარეკოთ, 
დაწეროთ და მოუსმინოთ ტექსტურ შეტყობინებებს და მართოთ თქვენი მუსიკა და სატელიტური ნავიგაცია.

FORDPASS CONNECT
ჩვენს Puma-ებში ჩაშენებული FordPass Connect იძლევა საშუალებას გაამარტივოთ და გახადოთ მართვა უფრო 
სასიამოვნო**. ეს მოიცავს ლაივ ტრაფიკის სისტემას†, რომელიც აგზავნის საგზაო მოძრაობის შესახებ 
ინფორმაციას პირდაპირ თქვენს SYNC 3 ნავიგაციის სისტემაში და ადგილობრივი საფრთხის შესახებ 
ინფორმაციას††, რომელმაც შეიძლება წინასწარ გაგაფრთხილოთ მოსალოდნელი საშიშროებების შესახებ. 
უბედური შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში, eCall‡ ავტომატურად უკავშირდება გადაუდებელი დახმარების 
სერვისებს და აზიარებს თქვენს ლოკაციას.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: SYNC 3-ის სმარტფონთან სრული ინტეგრაცია შესაძლებელია მხოლოდ iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ან უფრო ახალი 
ვერსიის სმარტფონის შემთხვევაში. 100% დაკავშირებული. მხოლოდ AppLink-ისთვის იქნება გადასახდელი საფასური. თქვენს რეგიონში Apple 
CarPlay-ის და Android Auto-ს ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ Apple CarPlay-ის და Android Auto-ს ოფიციალურ 
ვებგვერდებს. რუკის განახლებები უფასოა შეზღუდული დროით ავტომობილის რეგისტრაციის შემდეგ.
*ნუ მართავთ მანქანას, თუ ყურადღება გაქვთ გაფანტული. შესაძლებლობისდა მიხედვით გამოიყენეთ ხმოვანი სისტემები; არ გამოიყენოთ ხელის 
მოწყობილობები მართვის დროს. ზოგიერთი მახასიათებელი შეიძლება დაიბლოკოს, როდესაც მანქანა იქოქება. ყველა ფუნქცია არ არის თავსებადი 
ყველანაირ ტელეფონთან.
**ჩამონტაჟებული მოდემის დაკავშირება მოხდება ავტომობილის მიწოდებისთანავე. შეგიძლიათ ჩართოთ/გამორთოთ გარკვეული მონაცემების 
გაზიარება. სადაც ხელმისაწვდომია, FordPass Connect დისტანციური ფუნქციები უფასოა 10 წლის განმავლობაში, ამის შემდეგ საჭირო იქნება 
ლიცენზიის შეძენა.
†ლაივ ტრაფიკის სისტემით უფასოდ სარგებლობა შეგიძლიათ ნავიგაციის ფუნქციის მქონე SYNC 3 სისტემით აღჭურვილი ახალი Ford-ის 
რეგისტრაციიდან პირველი 12 თვის განმავლობაში; შესაბამისად, საჭიროა ლიცენზიის გამოწერა.
††საშიშროების შესახებ ინფორმაციით უფასოდ სარგებლობა შეგიძლიათ მძღოლის გარკვეული საინფორმაციო მოდულების მქონე ახალი Ford-ის 
შეძენიდან შეზღუდული დროის განმავლობაში; შესაბამისად ლიცენზიის გამოწერა არის საჭირო.
‡Ford eCall აზიარებს სატრანსპორტო საშუალების ლოკაციას და ეხმარება ავტომობილში მყოფ პირებს განახორციელონ ზარი მათთვის შესაბამის 
ენაზე ადგილობრივ საკომუნიკაციო ცენტრთან ავტოავარიის დროს საჰაერო ბალიშების გააქტიურების ან საწვავის ტუმბოს გათიშვის შემთხვევაში. ეს 
ფუნქცია მუშაობს ევროპის 40-ზე მეტ ქვეყანაში და რეგიონში.

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

e.tvaladze
Highlight
დაამყარეთ სრული კონტროლი თქვენს ავტომობილზე

e.tvaladze
Highlight
-ში
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FORDPASS ᲐᲞᲘ
მიიღეთ მაქსიმუმი თქვენი ქსელური კავშირის შესაძლებლობების მქონე მანქანის ინსტრუმენტული 
ფანჯრის FordPass აპითØ, ჭკვიანი დისტანციური მართვის ფუნქციებით, FordPass აპი საშუალებას 
გაძლევთ მიიღოთ კიდევ უფრო მეტი ფუნქცია თქვენი სმარტფონის საშუალებით. სიმშვიდისთვის, 
შეგიძლიათ ჩაკეტოთ ან გააღოთ თქვენი სატრანსპორტო საშუალება ნებისმიერი ადგილიდან. და ცივი 
ზამთრის დილას შეგიძლიათ დაქოქოთ კიდეც††† თქვენი სატრანსპორტო საშუალება და გაალღოთ საქარე 
მინა, გაააქტიუროთ სავარძლებისა და საჭის გათბობა (სადაც შესაძლებელია). (ხელმისაწვდომია 
მხოლოდ ევროკავშირის ბაზრებზე.)

დააკავშირეთ თქვენი Puma FordPass-თან.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: SYNC 3-ის სმარტფონთან სრული ინტეგრაცია შესაძლებელია მხოლოდ iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ან უფრო 
ახალი ვერსიის სმარტფონის შემთხვევაში. 100% დაკავშირებული. მხოლოდ AppLink-ისთვის იქნება გადასახდელი საფასური. თქვენს 
რეგიონში Apple CarPlay-ის და Android Auto-ს ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ Apple CarPlay-ის და Android 
Auto-ს ოფიციალურ ვებგვერდებს. რუკის განახლებები უფასოა შეზღუდული დროით ავტომობილის რეგისტრაციის შემდეგ.
†††დისტანციური გაშვება ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატური გადაცემის მქონე მოდელებზე.
ØFordPass აპი, რომელიც თავსებადია სმარტფონების შერჩეულ პლატფორმებთან, ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად. შესაძლოა 
მოქმედებდეს შეტყობინებების და მონაცემთა გადაცემის ტარიფები.
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1

ᲭᲙᲕᲘᲐᲜᲘ ᲐᲓᲐᲞᲢᲘᲠᲔᲑᲐᲓᲘ ᲙᲠᲣᲘᲖ ᲙᲝᲜᲢᲠᲝᲚᲘ ᲓᲐ ᲨᲔᲯᲐᲮᲔᲑᲘᲡ 
ᲡᲐᲬᲘᲜᲐᲐᲦᲛᲓᲔᲒᲝ ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ, ᲓᲐᲑᲠᲙᲝᲚᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ 
ᲗᲐᲕᲘᲡ ᲐᲠᲘᲓᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲘᲗ
Puma აადვილებს მართვას დატვირთული ტრაფიკის პირობებში. ადაპტირებადი კრუიზ კონტროლიØ2), წინ 
მიმავალ ავტომობილთან უსაფრთხო მანძილს შეინარჩუნებს და საჭიროების შემთხვევაში, მანქანას 
გაჩერებს. შეჯახების საწინააღმდეგო დამხმარე სისტემაØ2)*, დაბრკოლებისთვის თავის არიდების 
დამხმარე ფუნქციითØ2)**, პოტენციური საფრთხის შესახებ (როგორიცაა ავტომობილები და ფეხმავლები) 
გაგაფრთხილებთ და შექმნილია გზაზე დაბრკოლების დასადგენად და შეჯახების თავიდან 
ასაცილებლად, როდესაც იყენებთ მუხრუჭს გავლენის შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად. (ვარიანტი)

ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲠᲔᲟᲘᲛᲘᲡ ᲐᲠᲩᲔᲕᲐ
მოარგეთ Puma-ს მართვა საგზაო პირობებს, მართვის ხუთი რეჟიმიდან, ერთ-ერთის არჩევით. მიანიჭეთ 
პრიორიტეტი წარმადობას, სიმძლავრის და ეკონომიურობის სხვადასხვა კონფიგურაციებს. აირჩიეთ 
შემდეგ რეჟიმებს შორის: ნორმალური, სპორტული, სატრეკო, მოლიპული ზედაპირი და ეკო.  

სისტემა არეგულირებს სხვადასხვა პარამეტრებს, მათ შორის დროსელის რეაგირებას და საჭეს, ასევე 
გადაცემის შეცვლას ავტომატური ტრანსმისიის მქონე ავტომობილებში. ხელსაწყოთა ნაკრები ასევე 
შეიცვლება არჩეული პარამეტრის შესაბამისად და მოიცავს „ჩუმ“ რეჟიმს, რომელიც აჩვენებს მხოლოდ 
ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას. (სტანდარტული. სატრანსპორტო საშუალების დანამატები 
ვარიანტის სახით ავტომატური გადაცემა)

Øიყენებს სენსორებს. 2)დამხმარე ფუნქცია მძღოლისთვის. *შეჯახების საწინააღმდეგო დამხმარე სისტემა ქვეითად მოსიარულეების 
ამოცნობის ფუნქციით ადგენს ქვეითად მოსიარულეებს, მაგრამ მხოლოდ გარკვეულ პირობებში და ვერ ჩაანაცვლებს უსაფრთხო მართვას. 
ინფორმაციისთვის სისტემის შეზღუდვების შესახებ იხილეთ მფლობელის სახელმძღვანელო. **დაბრკოლებისთვის თავის არიდების 
დამხმარე სისტემა არ მართავს საჭეს.
შენიშვნა ადაპტირებადი კრუიზ კონტროლი გაჩერებითა და წასვლით (ვარიანტი ავტომატური ტრანსმისიის მქონე მოდელებისთვის): თუ 
გაჩერება 3 წამზე დიდხანს გრძელდება, მძღოლი უნდა ჩაერიოს და დააჭიროს ღილაკს „RES“ ან აჩქარების პედალს, რათა განაგრძოს 
სისტემის მუშაობა.
შენიშვნა მძღოლისთვის განკუთვნილი დამხმარე ფუნქციები დამატებითი მახასიათებლებია, რომლებიც ვერ ჩაანაცვლებს მძღოლის 
ყურადღებას, განსჯის უნარს და არ ცვლის მძღოლის მიერ ავტომობილის მართვის საჭიროებას.
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ᲣᲮᲘᲚᲐᲕᲘ ᲖᲝᲜᲘᲡ ᲨᲔᲢᲧᲝᲑᲘᲜᲔᲑᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐØ2) 
უხილავი ზონის საინფორმაციო სისტემა გაფრთხილებთ ორივე კარის სარკეზე ჩაშენებული ინდიკატორის 
ანთებით, როდესაც სხვა მსუბუქი, სატვირთო ავტომობილი თუ ფურგონი უხილავ ზონაში მოძრაობს. ასევე, 
გადამკვეთი მოძრაობის შესახებ გაფრთხილების სისტემა (ნაჩვენები) გაფრთხილებთ მოძრავი 
ავტომობილისა და საფრთხის აღმოჩენის შემთხვევაში, როდესაც უკანა სვლით გამოდიხართ 
პერპენდიკულარული პარკინგიდან და ავტომატურად გამოიყენებს მუხრუჭებს, თუ არ მოახდენთ 
ადეკვატურ რეაგირებას. (ვარიანტი)

ᲣᲙᲐᲜᲐ ᲮᲔᲓᲕᲘᲡ ᲙᲐᲛᲔᲠᲔᲑᲘ2)

Puma, ვარიანტის სახით, გთავაზობთ უკანა ხედვის კამერებს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია 
უკუსვლის ან პარკირებიდან გამოსვლისა და შეზღუდული ხედვის დროს. 

ორივე კამერა აქტიურდება, როდესაც არჩეულია უკუსვლის გადაცემა და უკანა პარკინგის კამერა 
(რომელიც ნაჩვენებია ზემოთ მარცხნივ) ნათლად აჩვენებს თქვენს SYNC 3 ეკრანზე მანქანის უკანა 
მხარის მარცხენა და მარჯვენა ხედებს. თუ გსურთ ხედის უფრო ფართო კუთხე, უკანა ფართო ხედვის 
კამერა (ნაჩვენებია ზემოთ მარჯვნივ) უზრუნველყოფს მაღალი გაფართოების ხედს მარცხენა და მარჯვენა 
მხარეს, რაც თითქმის 180 გრადუსიან ხედვას უზრუნველყოფს**. (ვარიანტი) 

Øიყენებს სენსორებს. 2)დამხმარე ფუნქცია მძღოლისთვის.
შენიშვნა მძღოლისთვის განკუთვნილი დამხმარე ფუნქციები დამატებითი მახასიათებლებია, რომლებიც ვერ ჩაანაცვლებს მძღოლის 
ყურადღებას, განსჯის უნარს და არ ცვლის მძღოლის მიერ ავტომობილის მართვის საჭიროებას.
**კამერები მხოლოდ 10 კმ/სთ-ზე ნაკლებ სიჩქარეზე მუშაობს.
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ᲨᲔᲯᲐᲮᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲬᲘᲜᲐᲐᲦᲛᲓᲔᲒᲝ ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ 
ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐØ2)

შეჯახების საწინააღმდეგო დამხმარე სისტემა, ფეხმავლების 
ამოცნობის ფუნქციით*, სხვა ავტომობილებთან და ფეხმავლებთან 
მიახლოებას, ღამითაც კი აფიქსირებს. თუ სისტემა, შეჯახების 
გარდაუვალობას დაადგენს, იგი ვიზუალური და აუდიო სიგნალებით 
გაგაფრთხილებთ და თუ საჭიროა, მუხრუჭებს მოამზადებს, მათი 
რეაგირების სისწრაფისა და ეფექტურობის გასაზრდელად. 
(სტანდარტული)

LED ᲤᲐᲠᲔᲑᲘØ

მაღალეფექტური და გამძლე შუქდიოდური ფარები, კაშკაშა 
ბუნებრივ განათებას, მაქსიმალურად ზუსტი შაბლონით 
უზრუნველყოფს. სისტემას ასევე გააჩნია სიბნელის სენსორები. 
ავტომატური შორი განათება, შემხვედრ ტრანსპორტს აფიქსირებს 
და შორ განათებას გამორთავს. ხელმისაწვდომია მხოლოდ ზოლში 
მოძრაობის დამხმარე სისტემასთან ერთად (ზოლში მოძრაობის 
სისტემის ნაწილი). (სტანდარტული)

Øიყენებს სენსორებს. 2)დამხმარე ფუნქცია მძღოლისთვის.
*ქვეითად მოსიარულეების აღმოჩენის სისტემა აქტიურია სატრანსპორტო საშუალების 80 კმ/
სთ-მდე სიჩქარით მოძრაობისას.  
 
შეჯახების საწინააღმდეგო დამხმარე სისტემა ქვეითად მოსიარულეების ამოცნობის 
ფუნქციით ადგენს ქვეითად მოსიარულეებს, მაგრამ მხოლოდ გარკვეულ პირობებში და ვერ 
ჩაანაცვლებს უსაფრთხო მართვას. ინფორმაციისთვის სისტემის შეზღუდვების შესახებ 
იხილეთ მფლობელის სახელმძღვანელო.
შენიშვნა მძღოლისთვის განკუთვნილი დამხმარე ფუნქციები დამატებითი მახასიათებლებია, 
რომლებიც ვერ ჩაანაცვლებს მძღოლის ყურადღებას, განსჯის უნარს და არ ცვლის მძღოლის 
მიერ ავტომობილის მართვის საჭიროებას.

PUMA-Ს ᲡᲐᲞᲠᲝᲔᲥᲪᲘᲝ ᲥᲕᲔᲓᲐ ᲒᲐᲜᲐᲗᲔᲑᲐ
Puma-ს განსხვავებული ქვედა განათების გამო გულითადი შეხვედრის 
შეგიძლიათ გჯეროდეთ. ყოველ ჯერზე, როცა კარს აღებთ, კარის 
სარკეების ქვედა განათება ანათებს მიწაზე თვალწარმტაც პუმას 
ლოგოს. (სტანდარტი ST-Line X Vignale-ისთვის)

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ
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ქვეითთა
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Highlight
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Highlight
remove this word
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Puma-ს გამორჩეული სარკეების განათებით, კარის ყოველი გაღებისას მიწაზე თქვენ დაინახავთ პუმას ლოგოს პროექციას. (სტანდარტი ST-Line X Vignale-ისთვის) 
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ᲡᲐᲕᲐᲠᲫᲚᲔᲑᲘ ᲬᲔᲚᲘᲡ ᲛᲐᲡᲐᲟᲘᲡ 
ᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲘᲗ
Puma-ს მძღოლის და წინა მგზავრის სავარძლები 
გაუმჯობესებულია წელის მასაჟის ფუნქციით, რომელიც 
დამატებით კომფორტს მოგანიჭებთ. ფუნქცია ღილაკზე დაჭერით 
აქტიურდება. 3 პოზიციაში რეგულირებადი პარამეტრები, 
დაღლილი კუნთების მასაჟს უზრუნველყოფს, რაც შორი 
მგზავრობისას იდეალურია. (სტანდარტი ST-Line Vignale-ისთვის)

ᲣᲡᲐᲓᲔᲜᲝ ᲓᲐᲛᲛᲣᲮᲢᲕᲔᲚᲘ 
ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲐ
კომფორტული, უსადენო დამუხტვის ფუნქცია ინარჩუნებს თქვენს 
მოწყობილობებს* გამოყენებისთვის მზა მდგომარეობაში. (ვარიანტი 
Titanium-ისა და ST-Line-ისთვის)

ᲞᲐᲜᲝᲠᲐᲛᲣᲚᲘ ᲭᲔᲠᲘ
ისიამოვნეთ ხედებით თქვენი კომფორტული Puma-დან. 
ელექტრონული მართვის პანორამული ჭერი საშუალებას გაძლევთ, 
დატკბეთ გარე სამყაროს ხედებით თქვენს ავტომობილში. სრიალა 
შუშის ჭერის გაღება, სალონში სუფთა ჰაერს უზრუნველყოფს. გარდა 
ამისა, ის დაფარულია მზის სხივების ამრეკლი ფენით და დახურვისას, 
სალონს სიგრილეს უნარჩუნებს მაშინ, როდესაც საჭიროების 
შემთხვევაში მზისგან შიდა დამცავი უზრუნველყოფს დამატებით 
ჩრდილს. (ვარიანტი)

ᲨᲔᲡᲬᲐᲕᲚᲐ

*ბევრი მოწყობილობა, როგორიცაა ტელეფონი აღჭურვილია უსადენო დატენვის ფუნქციით. 
თავსებადობისთვის თქვენი ტელეფონის მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს Qi ან თქვენ უნდა 
გქონდეთ Qi დამტენი ჩასადები.

e.tvaladze
Highlight
ელექტრულად მართვადი პანორამული ჭერი საშუალებას გაძლევთ, დატკბეთ გარე სამყაროს ხედებით თქვენი ავტომობილიდან. სრიალა შუშის ჭერის გაღებით კი თქვენ უზრუნველყოფთ სალონში სუფთა ჰაერის შემოშვებას. გარდა ამისა ის დაფარულია მზის სხივების ამრეკლი ფენით და დახურვისას სალონს სიგრილეს უნარჩუნებს. (ოფცია)
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Highlight
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Highlight
კუნთების მასაჟს უზრუნველყოფს, რაც ყველაზე მეტად მოსახერხებელია შორ მანძილზე გადაადგილების დროს.
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Highlight
კომფორტული უკაბელო დამუხტვის ფუნქციის საშუალებით, თქვენი მოწყობილობები მუდმივად მზად იქნება გამოსაყენებლად.
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Titanium
Titanium-ის ლუქს მოდელები, მაღალხარისხიანი მასალების წყალობით, 
სრულყოფილებისა და კომფორტის განსახიერებაა.

ST-Line და ST-Line X
ST-Line-ის გამორჩეული მიმზიდველი ინდივიდუალურობა 
უზრუნველყოფს სრულიად ახალ მიდგომას ჩვენი თანამედროვე 
სპორტული სერიის მიმართ.

ᲡᲔᲠᲘᲘᲡ 
ᲛᲘᲛᲝᲮᲘᲚᲕᲐ

ექსტერიერისა და 
ინტერიერის არჩევანის 
წყალობით, თქვენ 
ნამდვილად იპოვნით ახალ 
Ford Puma-ს, რომელიც 
თქვენს გემოვნებას 
დააკმაყოფილებს.

ST-Line X Vignale
სტილისა და წარმადობის ამაღლებული დონეები იდეალურად ერწყმიან 
ერთმანეთს გასაოცარ ST-Line Vignale-ში.

ᲐᲠᲩᲔᲕᲐ

ST-Line X Gold Edition
The ST-Line X Gold Edition მყისვე იპყრობს თქვენს ყურადღებას. ამ 
შეზღუდული გამოშვების მოდელში ძალიან ბევრი თვალშისაცემი 
დეტალია, რომლებიც მიიპყრობენ თქვენს ყურადღებას.

e.tvaladze
Highlight
ფართო არჩევანის

e.tvaladze
Highlight
მომენტალურად
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Highlight
სრულყოფილებასა და კომფორტს განასახიერებს.
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TITANIUM
ექსტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები

 ■ 17" ფოლადის დისკები, 
Sparkle Silver დისკის სრული 
ხუფით

 ■ ქვედა გვერდითი ნაწილის 
შავი გაფორმება ქრომისებრი 
ჩანართით

 ■ ელექტრონული მართვისა და 
გათბობის, ელექტრულად 
დასაკეცი კარის სარკეები 
ინტეგრირებული გვერდითი 
ინდიკატორებით, ძარის 
ფერის ჩარჩოებით და კარის 
სივრცის განათებით

 ■ ნათელი ექსტერიერის კარის 
ჩარჩოს სარტყლის ხაზი

 ■ პარკირების მანძილის უკანა 
სენსორები

ინტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები

 ■ LED ბუნებრივი განათება 
(ფეხის წინა დასადები, რუკის 
ჩასადებებითა და მედია 
ჰაბით) 

 ■ პრემიუმ ცენტრალური 
კონსოლი, მათ შორის ორი 
განათებული ჭიქის დამჭერი, 
საიდაყვე გადმოსახსნელი 
სათავსოთი, პლუს USB 
კავშირი და 12 ვ ელექტრო 
როზეტი

 ■ სიჩქარის ნიშნების ამოცნობა
 ■ 4,2" (10,6 სმ) ფერადი TFT 

მაღალი ხარისხის ანალოგი 
კლასტერი

ძრავა 

ბენზინის რბილი ჰიბრიდული 
ავტომობილი
1 ლ EcoBoost (mHEV) 125 ცხ.ძ.

ᲡᲔᲠᲘᲔᲑᲘᲐᲠᲩᲔᲕᲐ
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ST-LINE
ექსტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები, დამატებით 
Titanium-ზე

 ■ 17" 5x2-იანი, მბზინავი 
ნიკელისფერი 
მსუბუქშენადნობიანი 
დისკები

 ■ ST-Line-ის უნიკალური ძარის 
ფერის წინა ბამპერი და 
ძარის ფერის უკანა ბამპერი 
დიფუზორით

 ■ უკანა სპოილერი (ძარის 
ფერის) 

 ■ ST-Line-ის გვერდითი ბეიჯები
 ■ გამონაბოლქვი მილის 

ქრომირებული დაბოლოება

ინტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები, დამატებით 
Titanium-ზე

 ■ 12,3" (20,3 სმ) სრული TFT/LCD 
ხელსაწყოთა კლასტერი

 ■ შავი ხელის მუხრუჭის 
სახელური 

 ■ გადაცემათა გადამრთველი 
რბილი ბერკეტი, წითელი 
გვირისტით 

 ■ სპორტული სტილის 
გადაცემათა გადამრთველის 
სახელური

 ■ 3-მანიანი პრემიუმ Sensico®-
გადაკრული სპორტული საჭე 
უნიკალური წითელი 
გვირისტით

ძრავა

ბენზინის რბილი ჰიბრიდული 
ავტომობილი
1 ლ EcoBoost (mHEV) 125 ცხ.ძ. 
 

ᲡᲔᲠᲘᲔᲑᲘᲐᲠᲩᲔᲕᲐ
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ST-LINE X
ექსტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები, დამატებით 
ST-Line-ზე

 ■ 18" 5x2-მანიანი Absolute 
Black მსუბუქი შენადნობის 
დისკები

 ■ აკუსტიკურად ლამინირებული 
საქარე მინა

 ■ ავტომატური ფარები წვიმის 
სენსორიანი 
მინასაწმენდებით და 
ავტომატური შორი 
განათებით

ინტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები, დამატებით 
ST-Line-ზე

 ■ ნაწილობრივ პრემიუმ 
Sensico® სავარძლის 
გადასაკრავები

 ■ კონდიციონერი 
ტემპერატურის 
ელექტრონული ავტომატური 
კონტროლით (EATC) 

 ■ უკანა ხედვის სარკე 
ავტომატური დაბურვით 

ძრავა

ბენზინის რბილი ჰიბრიდული 
ავტომობილი
1 ლ EcoBoost (mHEV) 155 ცხ.ძ.

ᲡᲔᲠᲘᲔᲑᲘᲐᲠᲩᲔᲕᲐ
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ST-LINE X VIGNALE
ექსტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები, დამატებით 
ST-Line-ზე

 ■ 18" 10-მანიანი Absolute Black 
დამუშავებული მსუბუქი 
შენადნობის დისკები.

 ■ მიმაგრებული DSS სრულია 
LED ფარები

 ■ შავი/ნათელი ექსტერიერის 
კარის ჩარჩოს მოლდინგი

 ■ სპორტული სტილის ძარის 
ფერის უკანა ბამპერი 
დიფუზორითა და ძალიან 
პრიალა შავი და 
ქრომირებული ჩანართებით

 ■ დიდი ერთფრთიანი უკანა 
სპოილერი

ინტერიერის ძირითადი 
მახასიათებლები, დამატებით 
ST-Line-ზე

 ■ Captain Feeltek Premium Vinyl 
სავარძლის გადასაკრავები

 ■ Ebony Black უნიკალური 
ინსტრუმენტული პანელი 
Metal Grey გვირისტით

 ■ გამათბობლის მქონე საჭე
 ■ გამათბობლიანი წინა 

სავარძლები
 ■ უსადენო დამმუხტველი 

მოწყობილობა

ძრავა

ბენზინის რბილი ჰიბრიდული 
ავტომობილი
1 ლ EcoBoost (mHEV) 125 ცხ.ძ. 
 

ᲡᲔᲠᲘᲔᲑᲘᲐᲠᲩᲔᲕᲐ
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3 ᲤᲔᲠᲔᲑᲘ

Ford Puma-ს ლამაზმა და გამძლე ექსტერიერმა სპეციალური მრავალეტაპობრივი შეღებვის პროცესი 
გაიარა. ცვილით გაჟღენთილი ფოლადის ძარის ნაწილებით დაწყებული, დამცავი ზედა ფენით 
დამთავრებული, ახალი მასალები და საღებავის დატანის პროცესი უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვენი 
სრულიად ახალი Puma კარგ იერსახეს შეინარჩუნებს მრავალი წლის განმავლობაში.

Blazer Blue 
სადა

Frozen White 
სადა

Grey Matter 
სადა

Agate black 
მეტალისებრი*

Desert Island Blue 
მეტალისებრი*

Fantastic Red 
Tinted Clearcoat მეტალისებრი*

Magnetic 
მეტალისებრი*

Solar Silver 
მეტალისებრი*

აირჩიეთ თქვენი ფერი, დისკები, ვარიანტები და 
დამატებითი შეთავაზებები, რათა Puma 
ზედმიწევნით თქვენი გახდეს.

Fantastic Red 
Tinted Clearcoat მეტალისებრი* 

ᲛᲝᲠᲒᲔᲑᲐ

*დამატებით ფასად.
Ford Puma-ზე ვრცელდება Ford-ის 
ანტიკოროზიული გარანტია პირველადი 
რეგისტრაციის თარიღიდან 12 წლის 
განმავლობაში. მოქმედებს გარკვეული 
წესები და პირობები.
შენიშვნა ავტომობილის გამოყენებული 
გამოსახულებები მოყვანილია ძარის ფერების 
ილუსტრირებისთვის და შეიძლება არ 
ასახავდეს მიმდინარე მახასიათებლებს ან 
პროდუქტის ხელმისაწვდომობას გარკვეულ 
ბაზრებზე. ამ ბროშურაში წარმოდგენილი 
ფერები და გადასაკრავები შეიძლება 
განსხვავდებოდეს რეალური ფერებისგან, 
გამოყენებული ბეჭდვის პროცესის 
შეზღუდვების გამო.

e.tvaladze
Highlight
ფერის, დისკებისა და დამატებითი მრავალფეროვანი შეთავაზებებიდან აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი, რათა შექმნათ თქვენთვის სრულყოფილი Puma

e.tvaladze
Highlight
სტანდარტული

e.tvaladze
Highlight
პრემიუმი

e.tvaladze
Highlight
ექსკლუზიური

e.tvaladze
Highlight
პრემიუმი

e.tvaladze
Highlight
პრემიუმი

e.tvaladze
Highlight
ექსკლუზიური

e.tvaladze
Highlight
ექსკლუზიური

e.tvaladze
Highlight
ექსკლუზიური
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Court ფერი Ebony/Eton Black-ში 
სტანდარტი ST-Line-ისთვის

Kasbah ფერი Black/Eton Combo-ში 
სტანდარტი Titanium-ისთვის

Captain Feeltek Premium Vinyl ფერი Ebony 
სტანდარტი ST-Line X Vignale-ისთვის

შენიშვნა Sensico® არის Ford-ის ევროკავშირის სინთეტიკური 
პრემიუმ გადასაკრავების სავაჭრო ნიშანი, რომელიც 
შემუშავებულია ავტომობილების ინტერიერისთვის. სალონის 
ვეგანური გადასაკრავი, აერთიანებს უმაღლესი კლასის სირბილის 
შეგრძნებას, გამძლეა და შესანიშნავად გამოიყურება. 
მოსავლელად მოსახერხებელია, ადვილად იწმინდება და დაცულია 
ლაქებისა და სუნისგან. მაღალი ხარისხის ფორმის წყალობით 
Sensico® არა მხოლოდ მშვენივრად გრძნობს თავს გრძელი 
მოგზაურობის დროს, არამედ სრულებითაც არ იწვევს სინდისის 
ქენჯნას, რადგან ის არ არის ცხოველური წარმოშობის. ეს არის 
სულის სიმშვიდის დიზაინი თანამედროვე, ამბიციური მანქანის 
მძღოლებისთვის.

ᲛᲝᲠᲒᲔᲑᲐ

Frameout/Casual ფერი Ebony- 
აქსესუარი Titanium-ისთვის (ელვაშესაკრავიანი 
სავარძელი)

Tartan/Casual ფერი Ebony 
აქსესუარი Titanium-ისთვის (ელვაშესაკრავიანი 
სავარძელი)

Bayon/Casual ფერი Ebony 
ვარიანტი Titanium-ისთვის (ელვაშესაკრავიანი 
სავარძელი)

Camouflage/Casual ფერი Ebony 
აქსესუარი Titanium-ისთვის (ელვაშესაკრავიანი 
სავარძელი)



3 ᲑᲝᲠᲑᲚᲔᲑᲘ

ფოლადის დისკები, Sparkle Silver-ის ფერის 
დისკის სრული ხუფით

სტანდარტი Titanium-ისთვის

17"
5x2-მანიანი Absolute Black, მსუბუქი შენადნობის 
დისკი

ვარიანტი Titanium-ისთვის

17"
5x2-მანიანი, Luster Nickel-ის ფერის მსუბუქი 
შენადნობის დისკი

სტანდარტი ST-Line-ისთვის

17"

5x2-მანიანი Absolute Black მსუბუქი შენადნობის 
დისკები

სტანდარტი ST-Line X-სთვის

10-მანიანი Absolute Black, დამუშავებული 
მსუბუქი შენადნობის დისკი

სტანდარტი ST-Line X Vignale-ისთვის

18" 18"
შენიშვნა ყველა მსუბუქი შენადნობის დისკი ასევე 
ხელმისაწვდომია აქსესუარის სახით Ford-ის დილერთან 
დამატებით ფასად.
ეწვიეთ გვერდს: www.ford-accessories.com

ᲛᲝᲠᲒᲔᲑᲐ

5-მანიანი, Matt Black, დამუშავებული მსუბუქი 
შენადნობის დისკები

ვარიანტი ST-Line-ისა და ST-Line X-ისთვის

19"
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მეტი აქსესუარების სანახავად ეწვიეთ ford-accessories.com-ს 
Ford-ის ბრენდული პროდუქციის ასორტიმენტი – ქსოვილის ნაჭრებით დაწყებული, მოგზაურობის აღჭურვილობით დამთავრებული – 
იხილეთ საიტზე www.fordlifestylecollection.com

1 უკანა ბამპერის დამცავი 
პროფილი

2 4®+-ის გადაზიდვის ყუთი
3 კარის ზღურბლის დამცავი 

პროფილი
4 ქურთუკის საკიდი
5 ჰაერის გამწმენდი
6 ყუთი ყუთში ტიპის ნაკრები
7 MegaBox საფენები 

ყველანაირი ამინდისთვის
8 იატაკის საფენები 

ყველანაირი ამინდისთვის
9 სათავსო სატვირთო 

განყოფილებაში
10 სახურავის განივი ძელები*
11 Thule®+ სახურავის 

კრონშტეინი ველოსიპედის 
გადაზიდვისთვის**

12 საშხეფრები

+კომპონენტზე ვრცელდება გარე 
მომწოდებლის გარანტია. დეტალებისთვის 
იხილეთ უკანა ყდა.
*50 კგ მაქსიმალური დატვირთვა სახურავზე 
(არაპანორამული სახურავებისთვის).
**20 კგ მაქსიმალური დატვირთვის 
ველოსიპედი.

ᲛᲝᲠᲒᲔᲑᲐ ᲐᲥᲡᲔᲡᲣᲐᲠᲔᲑᲘ

e.tvaladze
Highlight
Box-in-Box სისტემა

e.tvaladze
Highlight
სამაგრი
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შენიშვნა საწვავის ეფექტურობის გასაზრდელად და გამონაბოლქვის შესახებ 
ინფორმაციისთვის, იხილეთ განყოფილება 4, საწვავი და წარმადობა.

სრულყოფილად გაიცანით 
თქვენი Ford Puma, მისი ჭკვიანი 
ძრავის ტექნოლოგიით 
დაწყებული, უზარმაზარი 
საბარგულით დამთავრებული.

ᲡᲘᲛᲫᲚᲐᲕᲠᲔᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

PUMA ECOBOOST HYBRID
ხელმისაწვდომია 125 ც.ძ. (92 კვტ) ვარიანტი ან 155 ც.ძ. (116 კვტ) Ford 
EcoBoost Hybrid ძრავა.

1  ღვედით მომუშავე ინტეგრირებული სტარტერი/გენერატორი 
(BISG) 
BISG მუშაობს ელექტრო ძრავის სახით, მარტივად უერთდება 
საწვავზე მომუშავე ძრავას, რათა უზრუნველყოს დამატებითი 
მაბრუნი მომენტი ჩვეულებრივი მართვისას და აჩქარებისას.

2  1,0 ლ Ford EcoBoost ბენზინის ძრავა 
Puma EcoBoost Hybrid ხელმისაწვდომია ან 125 ც.ძ. (92 კვტ) ან 155 
ც.ძ. (116 კვტ) Ford EcoBoost ბენზინის ძრავის ვარიანტების სახით.

3  48-ვოლტიანი ბატარეა 
ლითიუმ-იონური ბატარეა, რომელიც ამუშავებს ელექტრონულ 
ძრავას, არის განლაგებული მგზავრის წინა სავარძლის ქვეშ. ის 
მართვისას ავტომატურად იმუხტება ძრავის საშუალებით და 
აღმდგენი დამუხრუჭებით იბრუნებს ენერგიას, რომელიც 
ჩვეულებრივ ვითარებაში შენელებისას იკარგება.

4  ავტომატური ტრანსმისია 
Puma EcoBoost Hybrid ხელმისაწვდომია 7-სიჩქარიანი ორმაგი 
ქუროს ავტომატური ტრანსმისიით უზრუნველყოფს მარტივ 
აჩქარებას გადაცემათა რბილი შეცვლით. (ვარიანტი ბენზინზე 
მომუშავე და ჰიბრიდული მოდელებისთვის)

5  გადამრთველი ღილაკები 
7-სიჩქარიანი ტრანსმისია გთავაზობთ გადაცემის ხელით არჩევის 
საშუალებას, სპორტული სტილის გადამრთველი ღილაკებით ST-
Line-სთვის, ST-Line X-სთვისა და ST-Line Vignale-სთვის.

e.tvaladze
Highlight
გაიცანით თქვენი Ford Puma, მისი ჭკვიანი ძრავის ტექნოლოგიით დაწყებული, უზარმაზარი საბარგულით დასრულებული.

e.tvaladze
Highlight
საწვავის ძრავთან ინტეგრირებული, ღვედზე მომუშავე "სტარტერ/გენერატორი"
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ᲑᲐᲚᲐᲜᲡᲘᲡ ᲛᲘᲦᲬᲔᲕᲐ
MILD HYBRID ᲒᲐᲫᲚᲔᲕᲗ ᲛᲔᲢᲡ
ოთხი თანამედროვე რბილი ჰიბრიდული ძრავის (mHEV) და ბენზინის ძრავების არჩევანით, Puma 
უზრუნველყოფს განსაკუთრებულ წარმადობას, საწვავის შთამბეჭდავად ეკონომიურ ხარჯს და მცირე 
გამონაბოლქვს.

Ford-ის დახვეწილი ჰიბრიდის ტექნოლოგია აუმჯობესებს 1,0-ლიტრიან Ford EcoBoost ბენზინის ძრავის 
ღვედით მომუშავე ინტეგრირებული სტარტერი/გენერატორით (BISG), რომელიც აღადგენს 
დამუხრუჭებისას და დაღმართზე ინერციით მოძრაობისას ჩვეულებრივ დაკარგულ ენერგიას და იყენებს 
მას მანქანაზე არსებული პორტატული ბატარეის კვების წყაროს დასამუხტად. 

BISG ასევე მოქმედებს ძრავასავით, ბენზინის ძარასთან შეუფერხებელი ურთიერთქმედებით და იყენებს 
დაზოგილ ენერგიას მართვისა და აჩქარების დროს დამატებითი მაბრუნი მომენტის უზრუნველსაყოფად 
და ასევე სატრანსპორტო საშუალების ელექტრონული სისტემებისთვის ენერგიის მისაწოდებლად, 
ეფექტურობისა და წარმადობის გასაუმჯობესებლად. 

ᲬᲐᲠᲛᲐᲓᲝᲑᲐ
1,0 ლ Ford EcoBoost Hybrid (155 ც.ძ.)** 
დამატებითი ძალის უზრუნველყოფისა და 
გალონზე 51,4 მილის (5,6 ლ/100 კმ) 
(კომბინირებული) შემოთავაზებას შორის 
ბალანსის მიღწევა.

ᲓᲘᲜᲐᲛᲘᲣᲠᲘ
1,0L Ford EcoBoost Hybrid (125 ც.ძ.)* 
ისიამოვნეთ გამორჩეული საწვავის ეფექტურობით 
გალონზე 52,3 მილის (5,4 ლ/100 კმ) 
(კომბინირებული) სახით და ავტომაგისტრალებსა 
და სოფლის გზებზე კარგი წარმადობით.

125 ც.ძ. (92 კვტ) – 210 ნმ 
WLTP-ის მიხედვით 121 გალონი/კმ 
CO2 გამონაბოლქვიდან

0-100 კმ/სთ – 9,8 (წმ)

155 ც.ძ. (116 კვტ) – 240 ნმ 
WLTP-ის მიხედვით 127 გალონი/კმ 
CO2 გამონაბოლქვიდან

0-100 კმ/სთ – 8,7 (წმ)

ᲫᲠᲐᲕᲔᲑᲘ

*6-სიჩქარიანი მექანიკური.
**7-სიჩქარიანი ავტომატიკა.

e.tvaladze
Highlight
Mild Hybrid
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CO2-ის გამონაბოლქვიøø (გ/კმ) – WLTP სრული 121-130 129-138 123-133 127-137

საწვავის მოხმარებაøø ლ/100 კმ – WLTP სრული 5,4-5,8 5,7-6,1 5,5-5,9 5,6-6,1

5-ᲙᲐᲠᲘᲐᲜᲘ

გამონაბოლქვის სტანდარტი Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

მაქსიმალური სიმძლავრე, ც.ძ. (კვტ) 125 (92 kW) 125 (92 kW) 155 ც.ძ. (116 კვტ) 155 ც.ძ. (116 კვტ)

მაბრუნი მომენტი, ნმ 170 170 190 190

ტრანსმისია 6-სიჩქარიანი მექანიკური 7-სიჩქარიანი ავტომატური 6-სიჩქარიანი მექანიკური 7-სიჩქარიანი ავტომატური

ამძრავი FWD FWD FWD FWD

ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘØ

მაქს. სიჩქარე (კმ/სთ) 191 190 205 200

0-100 კმ/სთ (წმ) 9.8 9.6 9.0 8.7

50-100 კმ/სთ* (წმ) 9.6 არ არის ხელმისაწვდომი 8.4 არ არის ხელმისაწვდომი

ᲬᲝᲜᲐ ᲓᲐ ᲓᲐᲢᲕᲘᲠᲗᲕᲐ

ძარის წონა (კგ)# – სახურავის სახელურების გარეშე (სახურავის სახელურებით) 1280 (1280) 1334 (1334) 1280 (1280) 1334 (1334)

ავტომობილის მთლიანი მასა (კგ) – სახურავის სახელურების გარეშე (სახურავის სახელურებით) 1765 (1760) 1835 (1830) 1765 (1760) 1835 (1830)

მისაბმელის მაქს. მასა 12% (კგ) 1100 900 1100 900

ბუქსირზიდვის მაქს. მასა (კგ) (მუხრუჭის გარეშე) 640 665 640 665

ვერტიკალური დატვირთვის ლიმიტი (კგ) (მისაბმელის დატვირთვა) 75 75 75 75

ავტო,ატური სტარტ-სტოპის გარეშე. მონაცემები მოცემულია RON98 საწვავით. *მე -4 გადაცემაზე. øFord სატესტო მონაცემები.
øøდეკლარირებული WLTP საწვავის/ენერგიის მოხმარება, CO2-ის ემისია და ელექტრული დიაპაზონი განსაზღვრულიაევროპული რეგულაციების (EC) 715/2007 და (EU) 2017/1151 უკანასკნელი ჩასწორებით განსაზღვრული ტექნიკური მოთხოვნებითა და სპეციფიკაციებით.  გამოცდის გამოყენებული სტანდარტული 
პროცედურები გვაძლევს სხვადასხვა ტიპის და მწარმოებლის ავტომობილების შედარების საშუალებას.
ავტომობილის საწვავის/ენერგიის მოხმარების ეფექტურობის გარდა, მართვის სტილი, ისევე როგორც სხვა არატექნიკური ფაქტორები დიდ როლს თამაშობს მანქანის საწვავის/ენერგიის მოხმარების, CO2-ის გამონაბოლქვის და ელექტრული დიაპაზონის განსაზღვრაში. CO2 არის სათბურის მთავარი აირი, რომელიც 
პასუხისმგებელია გლობალურ დათბობაზე. სახელმძღვანელო საწვავის ეკონომიასთან და CO2-ის გამოყოფასთან დაკავშირებით, რაც მოიცავს ყველა სამგზავრო მოდელის შესახებ მონაცემებს, ხელმისაწვდომია ნებისმიერ სადილერო პუნქტში და მისი მიღება შესაძლებელია უსასყიდლოდ. 
ვერტიკალური დატვირთვის ლიმიტი (კგ) (მისაბმელის დატვირთვა).
#ასახავს ყველაზე მსუბუქ წონას, რომელიც თვლის მძღოლის წონას 75 კგ-ზე, სითხის სრულ დონეს და 90% საწვავის დონეს, ექვემდებარება წარმოების ტოლერანტობას და ვარიანტებს და ა.შ., დამონტაჟებული. მოყვანილი ბუქსირების ლიმიტები წარმოადგენს ავტომობილის ბუქსირების მაქსიმალურ უნარს მისი 
მთლიანი მასით გადატვირთვა ზღვის დონეზე 12 პროცენტიანი გრადიენტზე. ყველა მოდელის ტექნიკური მახასიათებელი და ეკონომიურობა მცირდება ბუქსირზიდვისთვის გამოყენებისას. შემადგენლობის საერთო მასა მისაბმელის წონასაც მოიცავს. სახურავის დატვირთვის ლიმიტი მაქსიმუმ 50 კგ-ია ყველა 
მოდელზე (სახურავის დატვირთვის ლიმიტი 0 კგ-მდე მცირდება, როდესაც მითითებულია პანორამული ჭერი). ბუქსირზიდვის შესაძლებლობა 0 კგ-მდე მცირდება 1.0 Ford Ecoboost-ისთვის პანორამული ჭერის არჩევისას. ბუქსირზიდვის ლიმიტი 0 კგ-მდე მცირდება ST-Line სერიისთვის.

ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ
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5-
კა

რ
ია

ნი

საერთო სიგრძე ბუქსირების გარეშე (მმ) 4186

საერთო სიგანე სარკეების გარეშე (მმ) 1805

საერთო სიგანე სარკეებით (მმ) 1930

საერთო სიგანე დაკეცილი სარკეებით (მმ) 1805

საერთო სიმაღლე (მმ) 1537

მინიმალური მანძილი საბურავის თაღებს შორის (მმ) (საბარგულის სივრცეში) 1000

მოხვევის რადიუსი – ბორდიურიდან ბორდიურამდე (მ) 10.4

ᲘᲜᲢᲔᲠᲘᲔᲠᲘᲡ ᲒᲐᲑᲐᲠᲘᲢᲔᲑᲘ

შიდა სიმაღლე 1-ლი რიგის სავარძელთან (მმ) (პანორამული ჭერის გარეშე) 1000

პირველი რიგის სავარძლის ფეხების სივრცე (მმ) (მაქსიმალური, როდესაც სავარძელი უკანა ბოლო პოზიციაშია) 1127

1-ლი რიგის სავარძლის სიგანე (მმ) 1348

შიდა სიმაღლე მე-2 რიგის სავარძელთან (მმ) (პანორამული ჭერის გარეშე) 965

მეორე რიგის სავარძლის ფეხების სივრცე (მმ) (მაქსიმალური, როდესაც სავარძელი უკანა ბოლო პოზიციაშია) 877

მე-2 რიგის სავარძლის სიგანე (მმ) 1320

ᲡᲐᲑᲐᲠᲒᲣᲚᲘᲡ ᲢᲔᲕᲐᲓᲝᲑᲐ (ᲚᲘᲢᲠᲘ)

5-ადგილიანი რეჟიმი (წვრილმანებისთვის განკუთვნილ სათავსომდე დატვირთული, საბურავის შეკეთების ნაკრებით/
mHEV) 456 (402)

2-ადგილიანი რეჟიმი (ჭერამდე დატვირთული) (საბურავის შეკეთების ნაკრებით) 1216

ᲡᲐᲢᲕᲘᲠᲗᲝ ᲡᲘᲕᲠᲪᲔ

მაქს. დატვირთვის სიმაღლე (მმ) 865

დატვირთვის სიგანე თვლის თაღებს შორის (მმ) 1000

დატვირთვის სიგრძე (იატაკის დონეზე, მეორე რიგის სავარძლებთან) (მმ) 726

ᲡᲐᲬᲕᲐᲕᲘᲡ ᲐᲕᲖᲘᲡ ᲛᲝᲪᲣᲚᲝᲑᲐ (ᲚᲘᲢᲠᲔᲑᲨᲘ)

ბენზინი 42

შენიშვნა: ზომები შესაძლოა განსხვავდებოდეს მოდელისა და დამონტაჟებული მოწყობილობის მიხედვით.

ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

სიგრძე: 4186 მმ

სიგანე (სარკეებით):  
1930 მმ

სიგანე: 
1805 მმ
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ძარის სადა ფერები ძარის მეტალისებრი ფერები* ძარის სპეციალური მეტალისებრი ფერები*
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TITANIUM

სავარძლის გადასაკრავი და ფერი: Eton in Black 
სავარძლის ბალიშის გადასაკრავი და ფერი: Eton in Black 
ხელსაწყოთა პანელის ფერი: შავი ხე

o n o o o o o o

ST-LINE

სავარძლის გადასაკრავი და ფერი: Eton in Ebony 
სავარძლის ბალიშის მორთვა და ფერი: Eton in Black 
ხელსაწყოთა პანელის ფერი: შავი ხე

o n o o o o o o

ST-LINE X

სავარძლის გადასაკრავი და ფერი: Salerno Vinyl in Ebony 
სავარძლის ბალიშის მორთვა და ფერი: Salerno Vinyl in Ebony 
ხელსაწყოთა პანელის ფერი: შავი ხე

o n o o o o o o

ST-LINE X GOLD EDITION

სავარძლის გადასაკრავი და ფერი: Salerno Vinyl in Black 
სავარძლის ბალიშის მორთვა და ფერი: Salerno Vinyl in Ebony 
ხელსაწყოთა პანელის ფერი: შავი ხე

_ _ _ _ _ n _ n

ST-LINE X VIGNALE

სავარძლის გადასაკრავი და ფერი: Captain Feeltek Vinyl in Ebony 
სავარძლის ბალიშის მორთვა და ფერი: Captain Feeltek Vinyl in Ebony 
ხელსაწყოთა პანელის ფერი: შავი ხე

n _ o o o o o o

*Frozen White, Metallic და Special metallic ფერები ხელმისაწვდომია დამატებით ფასად.

ᲛᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲚᲔᲑᲘ



ილუსტრაციები, აღწერილობა და სპეციფიკაციები. ეს კატალოგი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც ასახავს მისი ბეჭდვის დროს არსებულ ვითარებას. თუმცა, Ford-ის 
პოლიტიკა ორიენტირებულია მისი პროდუქტების მუდმივ გაუმჯობესებაზე. კომპანია იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეცვალოს ამ ბროშურაში გამოსახული და 
აღწერილი მოდელების და კომპონენტების სპეციფიკაციები, ფერები და ფასები. უახლესი დეტალური ინფორმაციისთვის ყოველთვის მიმართეთ Ford-ის დილერს. 
შერჩევითი აღჭურვილობა. როდესაც ამ ბროშურაში აღწერილ მახასიათებლებს თან ერთვის ტერმინები „ვარიანტი“, „შერჩევითი აღჭურვილობა/პაკეტი“, ყოველთვის 
იგულისხმება, რომ მისი ფასი არ შედის ავტომობილის საბაზისო ღირებულებაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონკრეტულ პუნქტს სხვაგვარი განმარტება ახლავს. 
ყველა მოდელი და ფერების კომბინაცია დამოკიდებულია ხელმისაწვდომობაზე. შენიშვნა. ზოგიერთი მოყვანილი გამოსახულება წარმოადგენს წარმოებისწინა მოდელს 
და/ან კომპიუტერით გენერირებულ მოდელს. შესაბამისად, ავტომობილის საბოლოო ვერსიის დიზაინი/მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ასპექტით. 
გარდა ამისა, ავტომობილების ზოგიერთი მახასიათებელი შეიძლება იყოს შერჩევითი. შენიშვნა. ეს ბროშურა მოიცავს როგორც Ford-ის ორიგინალურ აქსესუარებს, ასევე 
ჩვენი მომწოდებლების პროდუქტებს. აქსესუარების გამოყენებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარებაზე. +განსაზღვრული აქსესუარები 
წარმოადგენს გარე მომწოდებლების საგულდაგულოდ შერჩეულ ბრენდულ აქსესუარებს, რომლებზეც არ ვრცელდება Ford-ის გარანტია, მაგრამ ვრცელდება შესაბამისი 
გარე მომწოდებლის გარანტია, რომლის დეტალების გასაცნობად შეგიძლიათ მიმართოთ Ford-ის დილერს. შენიშვნა. Bluetooth® ტექსტური ნიშანი და ლოგოები წარმოადგენენ 
Bluetooth SIG, Inc.-ის საკუთრებას და ასეთი ნიშნების გამოყენება Ford Motor Company-ის მიერ ლიცენზირებულია. iPod ტექსტური ნიშანი და ლოგოები წარმოადგენენ Apple 
Inc.-ის საკუთრებას. სხვა სავაჭრო ნიშნები და სავაჭრო დასახელებები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა. შენიშვნა. ამ ბროშურაში აღწერილი მძღოლისთვის 
განკუთვნილი ზოგიერთი დამხმარე და უსაფრთხოების ფუნქცია შექმნილია სენსორების გამოყენებით ფუნქციონირებისთვის, რომელთა მუშაობაზე შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს ამინდის ან გარემოს პირობებმა.
ეს საერთაშორისო ბროშურა მხოლოდ ზოგად საინფორმაციო ხასიათს ატარებს; აღწერილი მახასიათებლები არ შეესაბამება რომელიმე ინდივიდუალურ ბაზარს. შესაძლოა, 
ილუსტრაციები ან ტექსტი მოიცავდეს მითითებებს მოდელებზე, ფუნქციებსა და პირობებზე, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი გარკვეულ ტერიტორიებზე, როგორც 
სტანდარტული ან შერჩევითი აღჭურვილობა. გარდა ამისა, შეიძლება გამოტოვებული იყოს სპეციალური ხელმისაწვდომი ფუნქციები. შესაბამისად, უახლესი 
ინფორმაციისთვის მახასიათებლებისა და ამჟამინდელი ფასების შესახებ მიმართეთ Ford-ის დილერს.
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ილუსტრაციები, აღწერილობა და სპეციფიკაციები. ეს კატალოგი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც ასახავს მისი ბეჭდვის დროს არსებულ ვითარებას. თუმცა, Ford-ის 
პოლიტიკა ორიენტირებულია მისი პროდუქტების მუდმივ გაუმჯობესებაზე. კომპანია იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეცვალოს ამ ბროშურაში გამოსახული და 
აღწერილი მოდელების და კომპონენტების სპეციფიკაციები, ფერები და ფასები. უახლესი დეტალური ინფორმაციისთვის ყოველთვის მიმართეთ Ford-ის დილერს. 
შერჩევითი აღჭურვილობა. როდესაც ამ ბროშურაში აღწერილ მახასიათებლებს თან ერთვის ტერმინები „ვარიანტი“, „შერჩევითი აღჭურვილობა/პაკეტი“, ყოველთვის 
იგულისხმება, რომ მისი ფასი არ შედის ავტომობილის საბაზისო ღირებულებაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონკრეტულ პუნქტს სხვაგვარი განმარტება ახლავს. 
ყველა მოდელი და ფერების კომბინაცია დამოკიდებულია ხელმისაწვდომობაზე. შენიშვნა. ზოგიერთი მოყვანილი გამოსახულება წარმოადგენს წარმოებისწინა მოდელს 
და/ან კომპიუტერით გენერირებულ მოდელს. შესაბამისად, ავტომობილის საბოლოო ვერსიის დიზაინი/მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ასპექტით. 
გარდა ამისა, ავტომობილების ზოგიერთი მახასიათებელი შეიძლება იყოს შერჩევითი. შენიშვნა. ეს ბროშურა მოიცავს როგორც Ford-ის ორიგინალურ აქსესუარებს, ასევე 
ჩვენი მომწოდებლების პროდუქტებს. აქსესუარების გამოყენებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ავტომობილის მიერ საწვავის მოხმარებაზე. +განსაზღვრული აქსესუარები 
წარმოადგენს გარე მომწოდებლების საგულდაგულოდ შერჩეულ ბრენდულ აქსესუარებს, რომლებზეც არ ვრცელდება Ford-ის გარანტია, მაგრამ ვრცელდება შესაბამისი 
გარე მომწოდებლის გარანტია, რომლის დეტალების გასაცნობად შეგიძლიათ მიმართოთ Ford-ის დილერს. შენიშვნა. Bluetooth® ტექსტური ნიშანი და ლოგოები წარმოადგენენ 
Bluetooth SIG, Inc.-ის საკუთრებას და ასეთი ნიშნების გამოყენება Ford Motor Company-ის მიერ ლიცენზირებულია. iPod ტექსტური ნიშანი და ლოგოები წარმოადგენენ Apple 
Inc.-ის საკუთრებას. სხვა სავაჭრო ნიშნები და სავაჭრო დასახელებები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა. შენიშვნა. ამ ბროშურაში აღწერილი მძღოლისთვის 
განკუთვნილი ზოგიერთი დამხმარე და უსაფრთხოების ფუნქცია შექმნილია სენსორების გამოყენებით ფუნქციონირებისთვის, რომელთა მუშაობაზე შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს ამინდის ან გარემოს პირობებმა.
ეს საერთაშორისო ბროშურა მხოლოდ ზოგად საინფორმაციო ხასიათს ატარებს; აღწერილი მახასიათებლები არ შეესაბამება რომელიმე ინდივიდუალურ ბაზარს. შესაძლოა, 
ილუსტრაციები ან ტექსტი მოიცავდეს მითითებებს მოდელებზე, ფუნქციებსა და პირობებზე, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი გარკვეულ ტერიტორიებზე, როგორც 
სტანდარტული ან შერჩევითი აღჭურვილობა. გარდა ამისა, შეიძლება გამოტოვებული იყოს სპეციალური ხელმისაწვდომი ფუნქციები. შესაბამისად, უახლესი 
ინფორმაციისთვის მახასიათებლებისა და ამჟამინდელი ფასების შესახებ მიმართეთ Ford-ის დილერს.
 
. 

ᲓᲐᲯᲐᲕᲨᲜᲔᲗ ᲢᲔᲡᲢ-ᲓᲠᲐᲘᲕᲘ ᲓᲦᲔᲡ
Puma-ს ასორტიმენტის აღმოჩენის საუკეთესო გზა არის საჭესთან დაჯდომა.

დაჯავშნეთ თქვენი ტესტ-დრაივი და Ford-ის ადგილობრივი დილერი სიამოვნებით დაგეხმარებათ რაც 
შეიძლება სწრაფად.




