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Sportslig og eksklusiv Puma til Norge

Nå kommer den helt nye og svært praktiske kompakt-SUV-en Ford Puma som
en sportslig og eksklusiv Vignale-variant. Den prisbelønte 125 HK EcoBoost-
bensinmotoren kan nå også fås med en helt ny 7-trinns automatgirkasse.

- Med nye Puma får du ikke bare den beste bagasjeplassen i segmentet. Du
får også et svært godt utvalg av drivlinjer og utstyrsnivåer som gjør at de
fleste kan finne noe som passer for dem.Tilbakemeldingene på vår nye
kompakt-SUV har så langt vært svært gode, og da spesielt på varianten som
kommer som mild hybrid, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge,
Per Gunnar Berg.



Basert på den sporty Puma ST-Line kommer nå Puma ST-Line Vignale. Med
denne får du enda mer premium styling og spesifikasjoner. Unike detaljer for
denne inkluderer sateng aluminium i grillen og sorte detaljer i den
støtfangeren og en stor spoiler bak. Som standard får du også LED-hovedlys,
Windsor-skinnseter, skinnratt, et premium B&O lydanlegg og Ford Nøkkelfritt
system.

Mer drivstoffeffektiv og bedre kjøreegenskaper

I kombinasjon med den prisbelønte 1-liters EcoBoost bensinmotoren med
125 HK kan du nå også få en helt ny 7-trinns dobbeltklutsj automatgirkasse.
Den leverer et drivstofforbruk på 0.6 l/mil og et CO-uslipp på 137 g/km - målt
etter den nye og langt strengere WLTP-målemetoden. Den avanserte
girkassen har i tillegg til en svært god girutveksling også lavere vekt og helt
sømløse girskifter, noe som igjen bidrar til både økt drivstoffeffektivitet,
komfort og mer dynamiske kjøreegenskaper.

Tidligere i år kom Puma som mild hybrid med et enda lavere bensinforbruk.
Systemet fungerer ved at en elektromotor sømløst integreres med 1.0-liters
EcoBoost-bensinmotoren, som leverer opptil 155 HK. Den bruker lagret
energi til å gi bilen ekstra dreiemoment, opptil 240 Nm ved akselerasjon, og
leverer også opptil 9 % redusert drivstofforbruk.



Best bagasjeromsplass i klassen

Nye Ford Puma har det største og smarteste bagasjerommet i klassen. Du har
opptil 456 liter til rådighet som kan utnyttes på en rekke måter. Geniale Ford
MegaBox gir et dypt oppbevaringsrom på opptil 80 liter under gulvet i
bagasjerommet. Dette oppbevaringsrommet gjør at du kan frakte produkter
tilsvarende to golfbager på høykant, eller planter som er 115 cm høye.

Nye Puma leveres nå enten som en sportslig Puma ST-Line, en stilig Puma
Titanium eller den mer luksuriøse Puma ST-Line Vignale. Alle kommer med
rikelig med standardutstyr, inklusive et helt nytt system for fareadvarsler som
kan gi informasjon om viktige situasjoner før de blir synlige for sjåføren eller
bilens sensorer.

Tidligere i mai ble det også annonsert at nye Puma kommer som en ny Ford
Performance Puma ST-modell senere i år.

Ford har investert rundt 200 millioner euro i en toppmoderne fabrikk i
Craiova i Romania for å produsere nye Puma. Til sammen har bilprodusenten
investert nesten 1,5 milliarder euro i fabrikken siden 2008.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke
kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte
kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester
gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en
ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende
biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele
verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company,
vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca. 45.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 59.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 19 produksjonsenheter (hvorav 12 er heleide og 7 er

http://ford-no.mynewsdesk.com/pressreleases/nye-ford-puma-kan-se-rundt-svinger-og-advare-om-farer-2960065
http://www.corporate.ford.com


ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i
1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa
startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

Kontaktpersoner

Anne Sønsteby
Pressekontakt
Informasjonsdirektør Ford Motor Norge
asonste1@ford.com
+47 - 905 10 518

mailto:asonste1@ford.com
tel:+47 - 905 10 518

