
DE PUMA BESLUIPT DE MARKT
OVER HYBRIDE EN ELEKTRISCH RIJDEN

HIGHTECH ONTMOET DESIGN

WIN EEN  
B&O ter waarde  

van € 500



PLUG-IN HYBRIDE GENOT  
Soepele en krachtige motoren, en in 

de stad zoef je geheel elektrisch 
zonder uitstoot voort

CROSS-OVER MET FOCUS
Een keuze maken uit het 

modelaanbod van de Focus kan 
lastig zijn, totdat je de Active ziet

COOL GEAR 
Kaplaarzen voor buitenmensen, een 
Mustang van Lego, een 360-camera 
en een prachtige design-koptelefoon

DESIGN vs FUNCTIE  
Als je een hybride SUV ontwerpt 
die moet voldoen aan eisen van 
deze tijd, kom je bij de Puma uit
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PRAKTISCH RIJGENOT 
Het is bekend dat de Fiesta een 

bijzonder fijn sturende auto is. De 
Active is ook nog eens extra stoer
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VOOR ONTDEKKERS 
Met een zee aan ruimte, plek voor 

zeven en kracht voor tien: de 
nieuwe Explorer Plug-in Hybrid
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MUSTANG INSPIRED EV
Wat je hier ziet is een eerste indruk van een volledig elektrische, op de legendarische 
Mustang geïnspireerde performance SUV van Ford. Hij verschijnt in 2020 op de markt, 
accelereert in minder dan vijf seconden van 0 naar 100 km/u en zal een range hebben 
tot zo’n 600 kilometer. Een auto om naar uit te kijken! Blijf op de hoogte via Ford.nl

concept, vormgeving en realisatie door VDS Custom Media (www.vds-publishers.nl)fotografie: Ford Nederland
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ELEKTRISCHE PRIMEUR 
Er komt een op de iconische 

Mustang geïnspireerde, volledig 
elektrische SUV aan!

02
SCOOP!



DE NIEUWE PUMA
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Met de nieuwste technologiën zoals 
Keyless Entry met anti-diefstalbevei-

liging, Adaptive Cruise Control en 
draadloos je smartphone laden

De cockpit heeft een digitaal 
12,3-inch true color instru-

menten cluster dat je naar je 
eigen smaak kunt configureren

Ingenieuze en flexibele opberg- en 
bagageruimte, waardoor je met 

gemak bijvoorbeeld golftassen en 
planten rechtop kunt vervoeren

D e nieuwe Ford Puma markeert een nieuw hoofdstuk 
in de designfilosofie van Ford. De crossover heeft een 
indrukwekkende styling met onderscheidende kop-
lampen en een atletisch lijnenspel. Compact van bui-

ten, maar binnenin is het verrassend ruim, met een hoge zitpositie 
en een riante bagageruimte met een inhoud van 456 liter – onge-
evenaard in deze klasse – terwijl de auto achterin voorzien is van 
allerlei slimme opbergoplossingen.

Krachtige prestaties, alerte reacties op de input van de bestuur-
der en een gunstig brandstofverbruik zijn te danken aan de Ford 
EcoBoost Hybrid 48-volt aandrijftechnologie. De zogeheten mild 
hybrid-techniek maakt gebruik van de 1.0-liter EcoBoost driecilin-
der benzinemotor met lage inwendige wrijving en combineert die 
met een compacte elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 
maximaal 155 pk (114 kW).

GEMAK EN RUIMTE
Om te voldoen aan de wensen van klanten op het gebied van 
praktische bruikbaarheid en om die wensen zelfs te overtreffen, 
ontwikkelde Ford de ‘MegaBox’. Die biedt een diepe, praktische 
ruimte waardoor gemakkelijk twee golftassen rechtop zijn te ver-

voeren. De MegaBox heeft een inhoud van 80 liter zodat er voor-
werpen in passen met een hoogte tot ongeveer 115 centimeter. 
Denk aan planten of golfsets. Met de klep gesloten kan de 
MegaBox worden gebruikt om bijvoorbeeld een vieze sportuitrus-
ting of modderlaarzen uit het zicht te bewaren. De synthetische 
voering en de afvoerplug in de bodem maken de Ford MegaBox 
eenvoudig te reinigen met water.

Het inladen van de Puma is nog eenvoudiger dankzij de hands-
free te bedienen achterklep – een primeur in dit segment. Een sim-
pele voetbeweging onder de achterbumper is voldoende om de 
klep te openen. 

De hoedenplank beweegt mee met de achterklep zodat je ‘m 
niet hoeft op te bergen, waardoor ook de steunen opzij overbodig 
zijn geworden en je ongehinderd toegang hebt tot de bagage-
ruimte. De flexibele hoedenplank vormt zich soepel over grote 
voorwerpen.

GEAVANCEERDE AANDRIJFTECHNOLOGIE
Van elk nieuw model dat Ford op de markt brengt wordt ook een 
versie met geëlektrificeerde aandrijving leverbaar. Kopers van de 
nieuwe Puma behoren tot de eersten die kunnen profiteren van 

Verleidelijke design-crossover, met de grootste bagageruimte in zijn klasse en een 
laag verbruik dankzij mild-hybridetechniek

DE NIEUWE PUMA
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Het 8-inch touchscreen biedt 
haarscherp alle functies voor  

navigatie, audio en het bedienen 
van je smartphone en apps

De stijlvol gelijnde nieuwe Ford 
Puma ziet er zeer compact uit en 
biedt binnenin toch bijzonder 
veel ruimte

Fords verfijnde mild hybrid-technologie, die zowel het verbruik 
verlaagt als het rijplezier verhoogt: de geavanceerde techniek 
ondersteunt de motor en zorgt voor een lekkere boost bij het 
optrekken. De Puma is leverbaar met een fijne 125 en 155 pk (92 
en 114 kW). En uiteraard is de Puma leverbaar met diverse uitrus-
tingsniveaus, waarbij zelfs de basisversie al bijzonder rijk is uitge-
rust in vergelijking met z’n concurrenten.

HIGHTECH VERHOOGT HET RIJGEMAK
Het ruime en innovatieve interieur van de nieuwe Ford Puma is 
ontworpen om bestuurders de controle te laten behouden over de 
drukte van alledag én een toevluchtsoord te zijn. De stoelen heb-
ben zelfs een massagefunctie in de rugleuning; daarmee heeft de 
Puma een primeur in zijn segment.

Mobiele apparaten kunnen via bluetooth verbonden blijven met 
Fords SYNC 3 infotainmentsysteem terwijl ze draadloos worden 
opgeladen – kabels zijn overbodig. De bestuurder kan de audio- 
en navigatiesystemen en verbonden smartphones eenvoudig met 
stemcommando’s bedienen. Het systeem is geschikt voor Apple 
CarPlay en Android Auto en wordt ondersteund door een 8-inch 
touchscreen dat je bedient met ‘pinch & swipe’-bewegingen.

Het FordPass Connect-modem aan boord maakt van de Puma 
een mobiele WiFi-hotspot, met connectiviteit voor tot wel tien 
apparaten. Ideaal voor als je op reis bent met meerdere mensen 
die elk van hun eigen mobiele apparaat gebruik willen maken. 

En dan is er nog het optionele B&O Premium Sound System met 
tien speakers, inclusief subwoofer voor diepe bastonen. Dit  
systeem is speciaal voor de Puma ontworpen om alle passagiers 
optimaal van de geluidskwaliteit te laten genieten. Een vermogen 
van 575 watt en Surround Sound dragen daaraan bij.

Verder biedt het volledig te configureren digitale 12,3-inch 
instrumentencluster de bestuurder de mogelijkheid om de weer-
gegeven informatie te personaliseren en bepaalde meldingen  
prioriteit te geven, zoals die van de rijassistentiesystemen en de 
navigatie. Het geeft je alle vrijheid om jouw Ford naar je eigen 
smaak in te richten.

INTERESSE IN DE NIEUWE PUMA?
Heeft de nieuwe Ford Puma jouw interesse gewekt? In het eerste 
kwartaal van komend jaar staat ie in de showroom, maar je kunt 
nu al bij alle Ford-dealers terecht voor meer informatie. Op Ford.nl 
vind je de dichtstbijzijnde dealer.

“Een fraai design, met hybride techniek voor een 
lager brandstofverbruik, verbeterde prestaties en 

meer rijplezier”

FIRST EDITION

Ter introductie van de nieuwe Ford Puma is er een 
exclusieve en gelimiteerde First Edition leverbaar, 

die nog rijker is uitgerust. Op Ford.nl kun je nu 
al je favoriete Puma samenstellen, maar je kunt 

natuurlijk ook naar een van de vele Ford-dealers: zij 
zijn jou graag behulpzaam bij het samenstellen van 

jouw unieke Puma.

De nieuwe Ford Puma staat in het eerste  
kwartaal van 2020 in de showroom.
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D 
e Fiesta Active is een crossover die het beste van 
twee werelden biedt. De stoere looks van een SUV 
en de ongeëvenaarde rijdynamiek van de Ford 
Fiesta. De iets verder naar buiten geplaatste 17-inch 

wielen vullen niet alleen de verbrede spatborden mooi 
op, maar tillen het bochtgedrag naar een nóg 
hoger niveau. 

De extra rijhoogte biedt een superieur 
zicht op de weg en het andere ver-
keer. Bovendien kun je op minder 
goed gebaande wegen probleem-
loos doorrijden waar andere 
auto’s moeten afhaken. De 
bestuurder kan via de Selecta-
ble Drive Mode kiezen uit drie 
onderstel-instellingen om de 
auto perfect op de rijomstan-
digheden af te stemmmen.

Het markante uiterlijk van de 
Fiesta Active, voorzien van zeer 
stoere bumpers met robuuste en 
ook beschermende beplating, 

wordt in het interieur doorgetrokken. De sportstoelen hebben 
speciale Active-bekleding met luxe contrasterende stiksels en 
het Active-logo. Het optionele panoramadak – dat ook open 
kan – maakt het speelse interieur nog lichter en ruimtelijker.

De Fiesta Active is altijd voorzien van de veelvuldig 
bekroonde 1,0-liter driecilinder EcoBoost benzine-

motor en een zesversnellingsbak, naar keuze 
handgeschakeld of automatisch.

Verder is de Fiesta Active een rechtge-
aarde crossover met vele veiligheids-

systemen aan boord, zoals Lane 
Assist, een vermoeidheidssensor, 
verkeersbordherkenning, en een 
regen- en lichtsensor.

En wat te denken van het stan-
daard B&O Premium audiosys-
teem, dat bestuurd kan worden 
via het touchscreen waarmee je 
ook je telefoon en afspeellijsten 

bedient. Het mag duidelijk zijn: de 
Fiesta Active is van alle gemakken 

voorzien.

De Ford Fiesta Active biedt de stoere looks van een SUV en de ongeëvenaarde  
rijdynamiek van de Fiesta

H 
eb je keuzestress bij het kiezen van jouw ideale Ford 
Focus? Kijk eens naar de Focus Active, een crossover 
die het uiterlijk en de zitpositie van een SUV combi-
neert met de elegantie, handzaamheid en de rijkwali-

teiten van de beste compacte middenklasser. De Focus 
Active crossover is niet alleen praktisch, flexibel en 
gebruiksvriendelijk, maar dankzij z’n iets toege-
nomen rijhoogte ook extra veelzijdig. En is 
zowel leverbaar als hatchback als Wagon.

De stoere carrosserie, met verbrede 
spatborden, 17- of 18-inch wielen en 
robuuste bumpers is klaar voor elke 
rit, van strak asfalt tot dirt road. Met 
de vijf mogelijke onderstel-instel-
lingen stem je de Focus Active 
helemaal af op je wensen en 
rijomstandigheden. Los hiervan is 
de Focus Active voorzien van Ford-
Pass Connect waarmee er een 
wereld aan digitale mogelijkheden 
voor je opengaat.

De Focus Active is leverbaar met 

twee motoren. Allereerst de 125 pk (92 kW) sterke 1,0-liter Eco-
Boost benzinemotor met handgeschakelde zesversnellingsbak. 
De tweede mogelijkheid is een 150 pk (110 kW) sterke 1,5-liter 
EcoBoost benzinemotor met handgeschakelde of automatische 

achtversnellingsbak. Uiteraard beschikken alle typen 
over moderne veiligheidsfeatures zoals Active 

Breaking, Pre-Collision Assist, een controle-
systeem voor de bandenspanning en alle 

luxe die je van Ford gewend bent.

Het samenstellen van de ideale Ford Focus kan je voor lastige keuzes stellen.  
Of toch niet? Want er is ook een Focus Active...

 
PRIVATE LEASE

Om maximaal van een Fiesta  
of Focus te genieten, hoef je ‘m niet  

per se zelf te bezitten. Ford biedt diverse 
mogelijkheden om je auto te rijden zonder  

‘m te kopen. Met Private Lease  
bijvoorbeeld, waarbij alle kosten vóóraf  
bekend zijn. Je hoeft alleen nog maar  

te tanken. Kijk voor de scherpste Private 
Lease-aanbiedingen op Ford.nl.
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De Ford Kuga is leverbaar met 
wide-view camera’s. Reuzehandig 
bij parkeren en het opmerken 
van obstakels

Handig! Bekijk op je smart-
phone hoe ver je auto is 
opgeladen, of zet alvast op 
afstand je verwarming aan

S 
tel je eens voor: een heerlijk soepele motor, gecombi-
neerd met de mogelijkheid om tot wel 56 kilometer 
elektrisch te rijden, en zeeën van ruimte om mensen en 
spullen overal mee naartoe te nemen, of je nu over asfalt 

rijdt of in wat ruiger terrein. De nieuwe Ford Kuga lust alles.

THUIS LADEN OF TIJDENS HET RIJDEN
De nieuwe hybride Kuga brengt je overal heen dankzij de twee 
bijzonder efficiënte motoren. Met de geavanceerde elektrische 
aandrijflijn kun je kortere ritten maken zonder uitstoot en laad je 
je auto aan elke netstroombron op. 

Tijdens langere ritten zorgt de 2,5-liter Duratec-benzinemotor 
ervoor dat je zo ver kunt gaan als je maar wilt, terwijl de batterij 
gewoon tijdens het rijden opgeladen wordt. Laad je vaak op met 
een stekker? Dan is met een beetje oefening een gemiddeld ver-
bruik van 1 liter op 83 kilometer haalbaar. Ga je nooit aan de 
stekker? Dan nog behoort een verbruik van 1 op 15 tot de moge-
lijkheden. Als je je oplaadbare hybride Ford thuis zo snel moge-
lijk wilt opladen, kan een Ford Wall-Box daar bij helpen. Deskun-
dige installatiepartners kunnen een Ford Wall-Box bij je thuis 
plaatsen. De Wall-Boxen van Ford bieden snellere oplaadtijden 
dan conventionele stopcontacten.

PRAKTISCH EN VEELZIJDIG
Daarnaast is ie ook extreem praktisch en veelzijdig. Een dagje 
klussen met aanhanger? Een weekendje weg met de zeilboot of 
caravan? De nieuwe Ford Kuga PHEV is van de partij. Hij trekt 
moeiteloos tot maar liefst 1.200 kilo, en heeft een trekhaak die je 
snel en eenvoudig kunt wegklappen, eventueel zelfs elektrisch. 
Heb je meer trekvermogen nodig: de Ford Kuga is ook leverbaar 
met benzine-motoren die tot 1.800 kilo kunnen trekken.

RIJGEMAK
De Ford Kuga PHEV levert een riante 225 pk (165 kW) en is stan-
daard voorzien van een comfortabele automatische versnellings-
bak. De intelligente Adaptive Cruise Control zorgt ervoor dat je 
met een snelheid rijdt die je zelf kiest. Als de ingebouwde 
RADAR-sensor een voorligger detecteert, wordt de snelheid van 
je voertuig verlaagd, zodat je op een veilige afstand blijft. Zodra 
de weg weer vrij is, geeft het systeem automatisch gas tot de 
gekozen snelheid weer bereikt is. Lange ritten worden bovendien 
nog comfortabeler met het Lane Keeping System, dat ervoor 
zorgt dat je steeds in het midden van je rijstrook blijft rijden. 
Daarnaast zorgt het vernuftige Stop&Go-systeem dat in de file 
rijden nog simpeler en rust gevender wordt.

De nieuwe Ford Kuga is speciaal ontworpen om elegante styling en een 
robuust uiterlijk te combineren met een efficiënt, oplaadbaar hybride vermogen
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“Voor een aangename prijs krijg je een extra 
pakket aan fijne en handige opties”

FIRST EDITION
Wist je dat de Kuga ook met First Edition Pack leverbaar is? Voor 
een aangename prijs krijg je dan een pakket aan begeerlijke en 
handige opties. Zoals bijvoorbeeld de Wide View Camera en de 
intelligente adaptieve Cruise Control. Dit voordeel is alleen van 
toepassing op de eerst leverbare modellen, dus wees er snel bij 
om er een te bemachtigen. 

De Ford-dealer kan je helpen bij het samenstellen ervan, of je 
kunt je eigen First Edition op de website van Ford configureren. 

ALTIJD EN OVERAL VERBONDEN
De nieuwe Kuga is altijd voorzien van een ingebouwd FordPass 
Connect-modem waarmee je een hele reeks nieuwe functies 
krijgt die je ritten naar een hoger niveau tillen. Gebruik 4G  
LTE-wifi voor maximaal tien apparaten, stuur bestemmingen 
rechtstreeks vanaf je smartphone naar je navigatiesysteem en 
ontvang onderweg realtime verkeersinformatie. 

De geavanceerde functies op afstand zorgen ervoor dat je je 
nieuwe Kuga overal kunt beheren en in de gaten kunt houden. 
Gebruik je telefoon om je auto te vinden, de deuren te vergrende-
len en te ontgrendelen en zelfs de motor op afstand te starten 
om je auto op koude dagen alvast op te warmen.

VOETGANGERS BESCHERMEN 
Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection detecteert onder-
weg via een camera voertuigen en mensen. Het systeem waar-
schuwt als er gevaar dreigt voor een botsing. Als je niet op tijd 
reageert, laat het systeem je auto op volle kracht remmen, zodat 
bepaalde frontale botsingen minder erg of zelfs vermeden kun-
nen worden. Het zijn slechts voorbeelden van de vele veiligheids-
systemen aan boord.

FLEXIBELE INRICHTING
De nieuwe Kuga is ontworpen om op alles voorbereid te zijn, met 
een dynamisch nieuw interieurontwerp dat je ultieme vrijheid 
geeft en zich aan elke reis aanpast. Heb je meer kofferruimte 
nodig voor een lange trip of wil je liever de luxe van wat extra 
beenruimte? De flexibele achterbank kan naar voren of naar ach-
teren worden geschoven, zodat je zonder problemen alles kunt 
inpakken wat je nodig hebt.

De nieuwe Ford Kuga Plug-in Hybrid is leverbaar als Trend, Tita-
nium, ST-Line en Vignale, en is vanaf nu te bestellen. De prijs 
start bij 36.175 euro, de Kuga is leverbaar vanaf medio maart 
maar nu al te bestellen via de Ford-dealer.

Het touchscreen biedt niet alleen 
alle functies van de auto maar kan 

ook je smartphone ‘overnemen’ 
zodat alles veilig te bedienen valt

Combineer de waanzinnige ruimte 
van de Kuga met licht; het optio-

nele glazen dak is ook te openen en  
creëert een fijne atmosfeer

Volledig  opgeladen rijdt de Ford 
Kuga tot wel 56 kilometer elek-
trisch. En opladen gebeurt ook 

tijdens het rijden, heel praktisch



OUTDOOR
Modderlaarzen? Leg ze zonder problemen 

achter in je Puma MegaBox, het speciale vak 
in je bagageruimte. De modellen van het 

Britse merk Hunter bieden zowel voor dames 
als heren vele kleuren en smaken.

www.hunterlaarzen.nl

B&O H9 HOOFDTELEFOON
De nieuwste Fords zijn uit te rusten met een geavan-

ceerd premium B&O-audiosysteem. Ook buiten de auto 
kun je genieten van het unieke geluid dat B&O voort-

brengt. Wat te denken van deze draadloze hoofdtelefoon 
met noise cancelling? Je kunt een van deze twee model-
len winnen. Hoe? Ga naar Winactieford.nl en maak kans 

op een van deze B&O H9 hoofdtelefoons.
www.winactieford.nl

D 
e Ford Explorer, Amerika’s bestverkochte SUV, als 
Plug-in Hybrid-versie bij de Nederlandse dealers. 
Deze Explorer is speciaal voor de Europese markt 
ontwikkeld en heeft twee motoren: een elektromo-

tor en een 3,0-liter EcoBoost V6 die tezamen een vermogen 
leveren van maar liefst 450 pk (331 kW) met 840 Nm 
koppel.

Het mag duidelijk zijn dat de Explorer, 
met z’n vermogen, vierwielaandrijving en 
uitermate luxe en rijke standaarduit-
rusting het summum is voor mensen 
die de allerhoogste eisen aan hun 
SUV stellen.

Tel daar bij op dat de Explorer 
Plug-In Hybrid in staat is om aan-
hangers tot 2.500 kilo te trekken 
en ruimte biedt aan zeven perso-
nen mét hun bagage, en je 
begrijpt dat de Explorer helemaal 
niets te wensen over laat. Hij staat 
vanaf het voorjaar van 2020 bij de 
Ford-dealer.

Ford presenteert de geheel nieuwe Explorer Plug-In 
Hybrid, de robuuste en luxueuze zevenzits-SUV die 
tot 40 kilometer elektrisch kan rijden

Het lijkt haast onvoorstelbaar, 
maar de Explorer PHEV stoot 
slechts 78 g/km CO2 uit, maar 
biedt wel 450 pk (331 kW)

ICONISCHE MUSTANG
Deze fraaie Lego-set van de Ford 
Mustang bevat maar liefst 1.471 

stukjes waarmee je het uit de jaren 
zestig stammende model tot leven 

wekt. Bevat vele bewegende details 
en geeft je uren bouwplezier.

www.fordlifestylecollection.com

ADVENTURE
Met deze GoPro Hero Max 
camera leg je elk avontuur 

vast met perfecte 360-graden 
beelden. Dankzij ingebouwde 

stabilisatie krijg je bijzonder 
rustige beelden en je bedient 

‘m via je smartphone.
www.gopro.com

WIN!
Maak kans op een van 
deze draadloze B&O’s

ter waarde van 500 euro. 
Ga naar 

Winactieford.nl

http://www.lego.nl
http://www.gopro.com


G A S S A N  D i a m o n d s   |   G A S S A N  D a m  S q u a r e   |   G A S S A N  P . C .  B o u t i q u e   |   G A S S A N  S c h i p h o l

D I A M O N D S ,  J E W E L R Y  &  WA T C H E S .  V I S I T  G A S S A N . C O M 




