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ATECA

Cenník CUPRA Ateca

Motor

2,0 TSI 300 4Drive automat

Výkon
(kW/k)

Prevodovka

Kód

221 / 300

7-DSG

KHP6JS21

Odporúčaná cena
v Euro s DPH

47 580

CUPRA Ateca už od 593 EUR mesačne s akontáciou iba

4 758 EUR

s DPH*

* Modelový príklad financovania pre CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG 221kW v cenníkovej cene 47 580,00 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 0,99 %, dĺžke úveru 60 mesiacov, výške
poskytnutého úveru 42 822,00 € a pri 10 % akontácií (4 758,00 €) s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok 60, prvých 59 splátok je vo výške 59 2,14 €, posledná splátka je vo výške
19 533,47 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN vrátane poistenia je
4,87 %. Celková čiastka k úhrade 59 227,73 €. Uvedené sumy sú s DPH. Príklad financovania je určený pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Financovanie zabezpečuje
spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.
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CUPRA Ateca - sériová výbava
Bezpečnosť
Airbagy vodiča a spolujazdca vpredu, airbag spolujazdca s deaktiváciou, kolenný airbag vodiča
Bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu
Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy
Úchyty ISOFIX pre detské sedačky
Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, XDS elektron. uzávierka diferenciálu
Systém rozpoznania únavy vodiča
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách
Centrálne zamykanie s bezkľúčovým prístupom a štartovaním KESSY
Imobilizér
Elektronická parkovacia brzda vrátane funkcie Autohold
FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom
City emergency systém mestského núdzového brzdenia
Systém rozpoznania chodcov
CUPRA CONNECT - Safety & Service + Remote access, služby Safety na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok
CUPRA CONNECT - služby Online infotainment + Infotainment apps na 1 rok
eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, vyžadujúci pokrytie signálom mobil. Operátorov
Interiér
Športové škrupinové sedadlá CUPRA vpredu s bedrovou opierkou a výškovým nastavovaním
Odkladací priestor pod sedadlom vodiča
Lakťová opierka vpredu, držiak na poháre vpredu, integrovaný box medzi sedadlami
Športový interiér s čalúnením čierna Dinamica
Športový kožou potiahnutý, vyhrievaný multifunkčný volant s radiacimi páčkami
Strop interiéru čiernej farby
LED osvetlenie interiéru (osvetlenie priestoru nôh, svetlá na čítanie vpredu i vzadu)
Viacfarebné ambientné osvetlenie interiéru (možnosť výberu z 8 farieb))
Podsvietené nástupné lišty
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, asymetricky delené, s lakťovou opierkou a otvorom na dlhé predmety
Odkladacie kapsy na zadnej strane predných operadiel
Komfort
Tempomat
Elektricky ovládané predné a zadné okná
Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s naklápaním zrkadla spolujazdca pri cúvaní
KESSY bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom
Convenience pack: svetelný a dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, funkcia "coming home" a "leaving home"
Navigačný systém "Plus" - 9,2" farebný dotykový displej, hlasové ovládanie*, príjem DAB+
2 + 2 USB konektory typ C, 8 reproduktorov, Bluetooth
Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu a bezdrôtové napojenie vonkajšej antény
Full link (systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto)
Full Digital Cockpit - 10,25" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
Climatronic - 2-zónová automatická klimatizácia s antialergickým filtračným systémom Aircare, filtruje až 99% častíc a baktérií
Výduchy klimatizácie zo stredového tunela smerom dozadu
Top view kamera - systém využívajúci 4 kamery
Parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu (sám nájde parkovacie miesto a zaparkuje, vodič ovláda iba plyn a brzdu)
Nastavovanie jazdných profilov - komfort, šport, individuál, offroad, sneh a CUPRA, s asistentom zjazdu z kopca
Launch control - funkcia umožňujúca naplno využiť potenciál zrýchlenia pri štarte
Adaptívny podvozok DCC s hydraulickým nastavovaním tlmičov
Progresívne riadenie
Exteriér
Svetlá vpredu a vzadu Full LED (predné denné, stretávacie a diaľkové)
Svetlá vzadu Full LED s dynamickými smerovkami
Hmlové svetlá vpredu LED s prisvetlovaním zákrut
Uvítacie osvetlenie "Welcome light" v spätných zrkadlách
19" zliatinové disky, pneumatiky 245 / 40 R19 94W
Dojazdové rezervné koleso
Čierne strešné lišty a lišty okolo okien
Tmavo tónované okná od B-stĺpika dozadu
Olemovanie blatníkov vo farbe vozidla
Koncovky výfukov zdvojené vpravo a vľavo
* hlasové pokyny a ovládanie dostupné iba vo vybraných jazykoch (napr. čeština, angličtina, ...)
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CUPRA Ateca - výbava na želanie
Kód

Cena

Safe & Driving Pack M1: prediktívny adaptívny tempomat, asistent diaľkových svetiel, systém pre vedenie v jazdnom pruhu, rozpoznávanie
dopravných značiek

PDG

519

Safe & Driving Pack L: prediktívny adaptívny tempomat, asistent diaľkových svetiel, systém pre vedenie v jazdnom pruhu, rozpoznávanie
dopravných značiek, sledovanie mŕtveho uhla, kontrola okolia pri cúvaní, proaktívny bezpečnostný systém PRE-CRASH ASSIST

PDI

798

Safe & Driving Pack XL: prediktívny adaptívny tempomat, asistent jazdy v kolóne, asistent diaľkových svetiel, systém pre vedenie v jazdnom
pruhu s navádzaním na stred jazdného pruhu, systém núdzového zastavenia, rozpoznávanie dopravných značiek, sledovanie mŕtveho uhla,
kontrola okolia pri cúvaní, Travel assist, proaktívny bezpečnostný systém PRE-CRASH ASSIST

WDL

886

Trailer assist (len s PGR)

PK7

224

Alarm

WAS

252

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

PCD

353

Bezdotykové elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru (Easy open - easy close) - otváranie a zatváranie pomocou pohybu nohy (v
kombinácii s alarmom WAS treba namiesto PHF objednať kód PHE)

PHF

494

Vyhrievané čelné sklo

PW2

357

Panoramatické strešné okno

PTC

991

Výfukový systém Akrapovic

P1K

3 316

Bezpečnosť, asistenčné systémy a osvetlenie

Okná, zrkadlá a exteriér

Kolesá a podvozky
19" zliatinové disky "Exclusive" 36/1 brúsené v medenej farbe, pneumatiky 245/40 R19 94W

P8A

270

19" zliatinové disky "Exclusive" 36/4 Aerowheels v čiernej matnej farbe, pneumatiky 245/40 R19 94W (nie v kombinácii s WBB, PBD)

P8V

628

19" zliatinové disky "Exclusive" 36/5 Aerowheels v medenej farbe, pneumatiky 245/40 R19 94W

P9C

806

19" zliatinové disky "Exclusive" 36/2 brúsené v striebornej/medenej farbe, pneumatiky 245/40 R19 94W

PUW

896

19" zliatinové disky "Exclusive" 36/3 R brúsené v medenej farbe, pneumatiky 245/40 R19 94W

PYA

1 031

Brembo brzdy vpredu s rozmermi 370x25 mm, štvorpiestikové ( Tyre Fit namiesto rezervného kolesa)

WBB

2 421

Brembo brzdy s Beats sound system a zvýšeným dnom batožinového priestoru (Tyre Fit namiesto rezervného kolesa)

PBD

2 870

Beats sound system - 9+1 reproduktorov, výkon 340 W, surround technológia

PNB

490

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá

WW1

507

Rozšírené odkladacie priestory (pod oboma prednými sedadlami) (nie s PFZ)

PST

49

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou (výškovo, pozdĺžne, sklon operadla, bez odkladacích priestorov pod sedadlami) ( iba s WLF,
nie s PST)

PFZ

419

Kožený poťah sedadiel (farba poťahu a interiéru - modrá Petrol blue), vyhrievané predné sedadlá (len s PFZ)

WLF

952

Multifunkčný vyhrievaný volant superšport so satelitnými ovládacími tlačidlami (len s WDL)

P1V

538

Deliaca sieť

PCP

152

Easy plug-in - zásuvky na 12V a na 230V v batožinovom priestore

PDY

97

Sklápanie zadných operadiel z batožinového priestoru

PLY

19

Príprava pre ťažné zariadenie

WRP

175

Sklopné ťažné zariadenie - elektricky odblokovateľné z batožinového priestoru

PGR

797

akciová cena 0,- EUR

YW8

890

akciová cena 99,- EUR

YW9

990

Sedadlá a interiér

Ostatné

Predĺžená záruka 5 rokov/100 000 km (Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez
obmedzenia počtu km)
Predĺžená záruka 5 rokov/150 000 km (Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez
obmedzenia počtu km)

0

Lak karosérie: základný (biela 9P9P)
Lak karosérie: metalizovaný

662

Lak karosérie metalizovaný exkluzívny Crystal black (6J6J), červená Velvet (K1K1), zelená (9S9S)

951

■
o
-

- v sérii
- na želanie
- nedostupné
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Služby CUPRA CONNECT 3.0
Služby bezpečnosť/ochrana (Safety) predplatené na 10 rokov

pomoc pri poruche
naplánovanie termínu servisu
aktualizácia systému
osobné nastavenia
aktivácia a deaktivácia funkcií

Sériová výbava
CUPRA Ateca*

vymazanie užívateľa/reset
Služby ovládania/prístupu na diaľku (Remote access) predplatené na 1 rok

údaje o jazde
informácie o stave vozidla vrátane dverí a svetiel
poloha zaparkovaného vozidla
signalizácia klaksónom a smerovkami
odomknutie a uzamknutie vozidla
Služby Online infotainment+ Infotainment apps predplatené na 1 rok:

aktualizácia máp
online informácie o doprave
informácie o parkovaní
informácie o tankovacích staniciach
hlasové ovládanie pre navigáciu a médiá*
internetové rádio, aplikácie na streamovanie **
* hlasové pokyny a ovládanie dostupné iba vo vybraných jazykoch (napr. čeština, angličtina, nemčina, ...)
** využívanie niektorých aplikácií z ponuky infotainment apps vyžaduje zakúpenie dátových balíčkov

CUPRA Ateca - rozmery
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Služby CUPRA
CUPRA Service Mobility
Prvé 2 roky po zakúpení nového vozidla sú služby v rámci CUPRA Service Mobility poskytované bezplatne a tak máte zaručený kompletný a spoľahlivý rozsah
asistenčných služieb na cestách, a to kdekoľvek v krajinách Európskej únie. Dokonca aj v prípade nehody, odcudzenia vozidla či natankovania nesprávneho
paliva je služba CUPRA Service Mobility vždy k dispozícii, a to 7 dní v týždni 24 hodín denne.
0800 156 885 (zo zahraničia: +421 2 492 05 952)
V rámci Service mobility máte nárok na:
● náhradné vozidlo
● náhradné ubytovanie
● krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste
● pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie cestovných nákladov spojených s vyzdvihnutím vozidla

Záruka/garancia
Automaticky Vám prinášame 2 - ročnú záruku vo Vašom novom vozidle značky CUPRA, ktorá poskytuje plné krytie na území Európskej únie bez obmedzenia
kilometrov.

12 rokov záruka na prehrdzavenie z vnútra
Chceme, aby ste si automobil CUPRA užívali čo možno najdlhšie. Preto okrem 3-ročnej záruky na lak poskytujeme 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu z vnútra.
Modely značky CUPRA majú plne-pozinkovanú karosériu čo ich činí odolnými voči všetkému, čo na vás prírodné živly môžu zoslať.

Financovanie
Značkové financovanie pripravené špeciálne pre automobily značky CUPRA. Naše vozidlá poznáme najlepšie, a preto vám pri ich financovaní dokážeme pripraviť
tie najlepšie podmienky. Financovanie vozidiel značky CUPRA je možné prostredníctvom úveru alebo lízingu.
Pre bližšie informácie a podmienky kontaktujte vášho predajcu CUPRA alebo navštívte https://www.vwfs.sk/financovanie-znaciek/seat .

Upozornenie:
Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky CUPRA.
Všetky uvedené ceny v tomto dokumente sú nezáväzne odporúčané ceny v EUR a zahŕňajú 20% DPH. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien bez upozornenia.
Bonusy nie je možné vyplatiť v hotovosti a vzťahujú sa len na kúpu nového vozidla.
Uvedené výbavy zodpovedajú aktuálnemu modelovému roku. Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť.
Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
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