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ATECA

Cenník CUPRA Ateca

Výkon
(kW/k)

Prevodovka

Kód

2,0 TSI 300 4Drive automat

221 / 300

7-DSG

KH76GS20

44 400

2,0 TSI 300 Special Edition

221 / 300

7-DSG

KH76GSED

49 690

Motor

Odporúčaná cena
v Euro s DPH

Special Edition - limitovaná edícia len 1999 kusov (5 kusov pre Slovensko)
K dispozícii aj s výfukovou sústavou Akrapovič
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Sériová výbava
Bezpečnosť
• Airbagy (2x vpredu, 2x bočný vpredu), hlavové vpredu i vzadu, kolenný airbag vodiča
• Airbag spolujazdca s deaktiváciou
• Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás pre predné sedadlá
• 2x úchyty ISOFIX pre zadné sedadlá (s Top Tether)
• Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, XDS elektron. uzávierka diferenciálu
• Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách
• Imobilizér
• Elektronická parkovacia brzda vrátane funkcie Autohold
• FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom
• City emergency systém mestského núdzového brzdenia
• Systém rozpoznania chodcov
Interiér
• Športové komfortné 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 Alcantara
• Športový kožou potiahnutý multifunkčný volant s logom CUPRA a radiacimi páčkami
• Strop interiéru v antracitovej farbe
• LED osvetlenie interiéru (osvetlenie priestoru nôh, svetlá na čítanie vpredu i vzadu)
• Viacfarebné ambientné osvetlenie interiéru (možnosť vybrať 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
• Úchytné oká v batožinovom priestore
• Osvetlenie batožinového priestoru
Komfort
• Tempomat
• Elektricky ovládané predné a zadné okná
• Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
• Bezkľúčový prístup (Keyless system) a štartovanie vozidla tlačidlom "Heartbeat"
• Convenience pack: svetelný a dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, funkcia "coming home" a "leaving home"
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, dva sklápateľné kľúče
• Navigačný systém "Plus" - 8" farebný dotykový displej, USB/Aux-in, hlasové ovládanie, funkcia Media control
• Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu a bezdrôtové napojenie vonkajšej antény
• Full link (systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto)
• Full Digital Cockpit - 10,2" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
• Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia, filter s aktívnym uhlím so senzorom kvality vzduchu
• Výduchy klimatizácie zo stredového boxu smerom k zadným sedadlám
• 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
• Kotúčové brzdy CUPRA vpredu aj vzadu čiernej farby
Exteriér
• Full LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie EČV s LED technológiou), bez predných hmloviek
• Uvítacie osvetlenie "Welcome light" v spätných zrkadlách
• 19" zliatinové disky s vonkajšími plochami striebornej farby, 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
• Dve dvojité koncovky výfuku v chrómovom prevedení
• Vyladená výfuková sústava so športovým zvukom v závislosti od nastavenia jazdného profilu

Special Edition (navyše) :
• Športový zadný spojler s karbónovou lištou a kryty vonkajších spätných zrkadiel z karbónových a medených vlákien
• 20" zliatinové disky v kombinácii čierna/medená
• Brembo brzdy vpredu s rozmermi 370x25 mm, štvorpiestikové
• Sada na opravu defektu Tyre fit
• Športové škrupinové sedadlá vpredu vyhrievané, el. nastaviteľné sedadlo vodiča
• Poťahy z Alcantary vo farbe petrolejová modrá
• Dizajnové obklady v interiéri z karbónových a medených vlákien
• Čierne interiérové prvky - orámovanie výduchov vetrania, okolia voliacej páky a dverových kľučiek v lesklej čiernej farbe
• K dispozícii vo farbách modrá Energy, sivá Rodium alebo sivá Graphene Grey
www.cupraofficial.sk
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Výbava na želanie CUPRA Ateca
Kód

Cena

Driving assistance Pack 1: Lane assist (systém udržania jazdného pruhu), Asistent diaľ. Svetiel

PDT

341

Driving assistance Pack 2: Lane assist - systém udržania jazdného pruhu, Asistent diaľkových svetiel, Sign assist - rozpoznávanie dopravných
značiek

PDS

439

Driving assistance Pack 3: Lane assist (systém udržania jazdného pruhu), Asistent diaľkových svetiel, Systém pre sledovanie mŕtveho uhla,
Kontrola okolia pri cúvaní) (nie s PDS )

PC8

712

Driving assistance Pack 4: iba pre DSG, Adaptívny tempomat, Traffic jam assist - asistent pre jazdu v kolóne, Lane assist, Asistent diaľkových
svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Emergency assist - asistent bezpečného zastavenia
( vyžaduje PSS, vyžaduje ZN1 alebo ZN2 ) ( nie je možné s PDT, PC7, PC8 a PDW )

PDU

550

Driving assistance Pack 5: iba pre motorizácie DSG, Adaptívny tempomat, Traffic jam assist - asistent pre jazdu v kolóne, systém sledovania
mŕtveho uhla, kontrola okolia pri cúvaní, Lane assist, Asistent diaľkových svetiel, Rozpoznávanie dopravných značiek, Emergency assist asistent bezpečného zastavenia ( nie je možné s PDT, PC7, PC8 a PDU )

PDW

921

Convenience pack: svetelný a dažďový senzor, funkcie "coming and leaving home", vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

PSS

■

Parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu (sám nájde parkovacie miesto a zaparkuje, vodič ovláda iba plyn a brzdu)

PK5

■

Top View kamera - zobrazenie okolia vozidla z vtáčej perspektívy (360 stupňov)

PCT

■

Adaptívny tempomat automaticky prispôsobujúci rýchlosť podľa predchádzajúceho vozidla, nastaviteľný až po rýchlosť 210 km/h

WAC

176

Systém pre sledovanie mŕtveho uhla a systém pre kontrolu okolia pri cúvaní ( nie s PDT a PDS )

PC7

370

Climatronic + tempomat + predné hmlovky s prisvetlovaním zákrut

PFC

■

Full LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie EČV s LED technológiou), vyhrievané a el. sklápateľné vonkajšie
spätné zrkadlá

PXZ

■

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom Heartbeat (Keyless system)

PQS

■

Bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru (Easy open - easy close) - otváranie a zatváranie pomocou pohybu nohy, vrátane
výbavy PQC ( vyžaduje Alarm WAS )

PHE

478

Bezdotykové ovládanie dverí batožinového priestoru (Easy open - easy close) - otváranie a zatváranie pomocou pohybu nohy, vrátane
výbavy PQS ( nie s Alarmom WAS)

PHF

478

LED osvetlenie interiéru, viacfarebné ambientné osvetlenie (možnosť voľby z 8 farieb)

PLH

■

PCO

■

Panoramatické strešné okno

PTC

957

Vyhrievané čelné sklo

PW2

176

Strešné lišty v čiernom prevedení

PRN

■

Výfukový systém Akrapovič pre Special Edition

RQP

3 256

ZN2

■

Popis
Bezpečnosť, asistenčné systémy a osvetlenie

Okná, zrkadlá a exteriér
Tmavo tónované okná od B-stĺpika

Rádia, navigačné systémy a telefonovanie
Navigačný systém "Plus" - 8" farebný dotykový displej, 4 x USB/Aux-in, hlasové ovládanie, funkcia Media control, Full link
Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu a bezdrôtové napojenie vonkajšej antény

PB2

■

Beats sound system (len s dojazdovým rezervným kolesom PG6)

PNB

473

Beats sound system pre Special Edition

P2B

473

Digitálny rádiopríjem DAB

PND

228

Full link (systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto)

PML

■

Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením

PFK

■

Mapy Európy (pre navigáciu ZN2)

PZ3

■

WW1

489

Klimatizácia, kúrenie a zimné pakety
Winter pack: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla
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Výbava na želanie CUPRA Ateca
Popis

Kód

Cena

Kolesá a podvozky
Brembo brzdy vpredu s rozmermi 370x25 mm, štvorpiestikové (nie s PNB, s Tyre Fit namiesto rezervného kolesa)

WBB

2 339

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

PBD

2 772

19" zliatinové disky CUPRA R strieborné

PUW

874

19" zliatinové disky CUPRA R s vonkajšími plochami medenej farby

PYA

966

Sedadlá a interiér
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča - výškovo, pozdĺžne, sklon operadla, bez odkladacích priestorov pod sedadlami (len s WL1)

PFZ

293

Kožený poťah sedadiel (farba poťahu a interiéru - čierna), Winter pack (len s PFZ)

WL1

877

Športové škrupinové sedadlá vpredu vyhrievané, el. nastaviteľné sedadlo vodiča (nie s WL1)

PL6

1 655

Čierne interiérové prvky - orámovanie výduchov vetrania, okolia voliacej páky a dverových kľučiek v lesklej čiernej farbe (nie pre Special
Edition)

PIN

0

Rozšírené odkladacie priestory (pod oboma prednými sedadlami) (nie s PFZ, nie pre Special Edition)

PST

48

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

PDY

94

Ostatné
Alarm

WAS

244

Príprava pre ťažné zariadenie

WRP

169

PGR

770

Sklopné ťažné zariadenie - elektricky odblokovateľné z batožinového priestoru
Predĺžená garancia na 6 rokov / 150 000 km

v cene vozidla

1 110
0

Lak karosérie: základný
Lak karosérie: metalizovaný

639

Lak karosérie metalizovaný Crystal black (6J6J)

918

Lak karosérie Graphene Grey (R6R6)

779

■
o
-

- v sérii
- na želanie
- nedostupné

Sériové disky

Disky PUW

Sériové sedadlá

www.cupraofficial.sk
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Služby
CUPRA Service Mobility
Prvých 6 rokov 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. Ako bonus sme pre Vás pripravili dodatočnú 4 - ročnú garanciu až do výšky 150.000 najazdených km. Veľkou zákazníckou výhodou je aj
prenesenie 6 - ročnej garancie na ďalšieho majiteľa v prípade predaja vozidla.

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 SEAT alebo navštívte http://www.seatfinancie.sk .

Upozornenie:
Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky SEAT.
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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