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* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Puma SIP 5 usi Titanium Design 
1.0l EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 CP 
AT (MY 2021.75) 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
Putere 125 CP
Cuplu maxim 200 Nm
Accelerație 0-100 km/h 9.6 s
Viteza maximă 190 km/h
Capacitate cilindree 999
Transmisie Automată, 7 viteze
Start/Stop Da
Tip 1.0l EcoBoost Hybrid (mHEV)
Combustibil Benzină
Tractiune Față
Latime cu oglinzi pliate 1805 mm
Latime cu oglinzi 1930 mm
Lungime 4186 mm
Ampatament 2588 mm

REZUMAT OFERTĂ 
Tapiţerie Tapițerie textilă tip Titanium
Culoare Vopsea nemetalizată, Frozen White
Jante şi anvelope Jante aliaj 17" Absolute Black

PREŢ DE LISTĂ
FĂRĂ TVA CU TVA
18.823,53 € 22.400,00 €

PREŢ CONFIGURARE
FĂRĂ TVA CU TVA
21.563,03 € 25.660,00 €

REDUCERE
FĂRĂ TVA CU TVA
6.064,16 € 7.216,35 €

PREȚ OFERTĂ
FĂRĂ TVA CU TVA

15.498,87 € 18.443,65 €

Reducerea include Program RABLA în valoare de 2.100,00€ 
cu TVA (1764,71€ fără TVA). 
Reducerea include CLOSING TOOLS în valoare de 442,35€ cu 
TVA (371,72€ fără TVA). 

Data ofertei: 27/07/2021; Ofertă valabilă până la: marți 31 august 2021 
Termen de livrare: stoc Iasi • Locatie livrare: ATI Motors Holding 

DOTĂRI STANDARD (selecție)

• ABS+ESP (include functiile Hill Hold, Hill Start si EBA) 
• Aer conditionat cu reglare manuala 
• Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager 
• Airbag-uri laterale si cortina 
• Anvelope 215/55 R17 
• Asistent pentru condus eco 
• Bancheta spate fractionabila 60/40 
• Computer de bord 
• Consola centrala cu cotiera si spatiu de depozitare 
• Covorase fata 
• Discuri frana fata si tamburi spate 
• Display color 4.2" 
• Faruri cu tehnologie LED (faza scurta si lumini de zi) 
• Faruri de ceata cu functia de iluminare in viraj 
• Frana de mana imbracata in piele ecologica 
• Geamuri fata si spate cu actionare electrica 
• Grila premium fata cu insertii cromate, cadru grila cromat, pasaj roata de 
culoare gri 
• Inchidere centralizata 
• Jante aliaj 17" Absolute Black 
• Kit de reparatie pana 
• Lampi spate cu tehnologie LED 
• Lumina ambientala LED 
• Manere de sustinere fata 
• Modem incorporat (FordPass) 
• My Key 
• Oglinzi cu actionare electrica , incalzite, cu semnalizator integrat, iluminare 
podea, pliabile electric, in culoarea caroseriei 
• Parasolare cu iluminare 
• Parbriz partial incalzit 
• Pilot automat cu limitator de viteza 
• Scaun pasager reglabil manual (2 pozitii) 
• Scaun sofer cu reglare manuala (4 pozitii, include suport lombar) 
• Scaune fata tip Sport 
• Schimbator de viteza cu insertii de piele ecologica 
• Selector mod conducere 
• Sistem automat de inchidere a grilei radiatorului 
• Sistem de avertizare necuplare centuri de siguranta pentru locurile din spate 
• Sistem de monitorizare presiune in pneuri 
• Tapițerie textilă tip Titanium 
• Tetiere locuri spate 
• Volan imbracat in piele ecologica 

DOTĂRI OPŢIONALE ADĂUGATE 
+ [PN3GZ] Vopsea nemetalizată, Frozen White  250.00 Euro 
+ [ICFAQ] Radio, ecran 8" cu functia touch, SYNC3, Navigatie, 6 
difuzoare, DAB, 2 porturi USB, functionalitate iPOD  350.00 Euro 
+ [AGWAB] Pachet de iarnă  600.00 Euro (Parbriz încălzit electric; Volan 
încălzit; Scaune faţă încălzite)
+ [AGKAC] Pachet de asistență șofer 1  600.00 Euro (Sistem de asistenţă 
activă la parcare: Senzori de parcare faţă, Senzori de parcare spate; Cameră 
video pentru mers în marșarier (rezoluție low))
+ [AGEAC] Pachet Confort  900.00 Euro (Aer condiționat automat (1 zonă); 
Ştergatoare cu senzor de ploaie, oglindă electrocromată; Sistem încărcare 
wireless smartphone compatibil)
+ [TEMPFP07] Ford Protect, (2+5) Ani 100.000 km  560.00 Euro 


