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LEON SPORTSTOURER

Cenník CUPRA Leon Sportstourer

Motor

Výkon
(kW/k)

Prevodovka

Odporúčaná cenníková cena
v Euro s DPH

Kód

CUPRA
2,0 TSI 245 automat

180/245

7-DSG

KL8BRZ02

34 830

1,4 TSI 204 eHybrid (PHEV) automat

150/204

6-DSG

KL8BUY02

35 250

1,4 TSI 245 eHybrid (PHEV) automat

180/245

6-DSG

KL8CVY02

38 280

2,0 TSI 300 automat

221/300

7-DSG

KL8CIZ02

40 290

2,0 TSI 310 4Drive automat

228/310

7-DSG

KL8CQS02

43 650

CUPRA Leon Sportstourer už od 454 EUR mesačne s akontáciou
iba 3 483 EUR s DPH 1
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Sériová výbava CUPRA Leon Sportstourer
Bezpečnosť a ekológia
Airbag vodiča a spolujazdca (s deaktiváciou u spolujazdca), centrálny airbag medzi vodičom a spolujazdcom
Predné bočné a hlavové airbagy vpredu a vzadu
Front assist s City Brake- varovanie pred kolíziou s vozidlami, cyklistami a chodcami s funkciou núdzového brzdenia
Lane assist - systém pre vedenie v jazdnom pruhu
Systém rozpoznania únavy vodiča
Upevnenie detských sedačiek i-Size + Top tether
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách
Brzdový systém s ABS (systém kontroly zablokovania kolies), ESC (systém kontroly stability), ASR (systém kontroly preklzovania), uzávierka
diferenciálu
Elektrická parkovacia brzda s funkciou Autohold, Start-Stop systém
Servotronic - posilňovač riadenia pôsobiaci v závislosti od rýchlosti vozidla (pre 2,0 TSI 245)
Drive profile: nastavenie riadenia, odozvy plynového pedálu, prevodovky DSG, režimy: Comfort, Sport, Cupra a Individual
Drive Profile + DCC adaptívne tlmiče šport/komfort, progresívne riadenie, Sport HMI - zobrazovanie technických parametrov pre športovú
jazdu (nie pre 2,0 TSI 245 )
Centrálne zamykanie s bezkľúčovým prístupom a štartovaním KESSY
CUPRA CONNECT - Safety & Service + Remote access, služby Safety na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok
eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, vyžadujúci pokrytie signálom mobil. operátorov
Interiér
Športové predné sedadlá a interiér v dizajne CUPRA
Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s nastaviteľnou bedrovou opierkou
Lakťová opierka medzi sedadlami vpredu
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3 s lakťovou opierkou
Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel
Kožený vyhrievaný športový multifunkčný volant s radiacimi páčkami (pre 2,0 TSI 310 volant superšport)
Čierny strop
Hliníkové pedále
Media System, 7 reproduktorov, príjem DAB+
Bluetooth handsfree mobilné pripojenie, USB konektory typ C 2 x vpredu a 2 x vzadu
Navigačný systém PLUS, 10" displej, hlasové ovládanie2, služby CUPRA CONNECT Online infotainment na jeden rok
Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
Osvetlenie interiéru LED so svetlom na čítanie v strope vpredu aj vzadu
Podsvietené obklady dverí a prahy
Inteligentné ambientné osvetlenie PLUS v interiéri s voliteľnou farbou, so svetelným pásom na obklade predných dverí a prístrojovej dosky so
signalizáciou asistenčných systémov
LED osvetlenie v slnečnej clone a v odkladacej schránke pred spolujazdcom
Batožinový priestor s LED osvetlením, zásuvkou na 12V, dvojitou podlahou (okrem 1,4 eHybrid) a posuvným krytom
Exteriér
Full LED HIGH vrátane dizajnového denného svietenia, dynamických smeroviek vzadu, uvítacieho osvetlenia v spätných zrkadlách a "Welcome
ceremony" v zadných svetlách
Hmlové svetlá vpredu LED s prisvetlovaním zákrut
Disky kolies zliatinové 7,5Jx18, pneumatiky 225/40 R18 92Y (pre 1,4 TSI 204 eHybrid a 2,0 TSI 245)
Disky kolies zliatinové brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (pre 2,0 TSI 300, 310 a 1,4 TSI 245 eHybrid)
Dojazdové rezervné koleso 18", zdvihák a náradie (okrem motorov eHybrid)
Sada na opravu pneumatík (kompresor a tesniaci prípravok) pre 1,4 TSI eHybrid
Vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané, s priklápaním, parkovacou funkciou, s integrovanými smerovkami, lakované v tmavosivej farbe
Športové nárazníky vpredu a vzadu, zadný spojler
Koncovky výfukov zdvojené vpravo a vľavo, pre 1,4 TSI 245 eHybrid dizajnové koncovky v medenej farbe
Čierne lesklé lišty okolo bočných okien a strešné lišty
Tepelne izolačné sklá na všetkých oknách, stmavené sklá na oknách od B-stĺpika dozadu
Nabíjací kábel mode 2 (10 A) pre 1,4 TSI eHybrid
Komfort
Climatronic - 3-zónová automatická klimatizácia s antialergickým filtračným systémom Aircare s dodatočným ovládaním vzadu
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Parkovacie senzory vzadu
Tempomat
Svetelný a dažďový senzor + funkcia Coming & Leaving home
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

www.cupraofficial.sk

CUPRA Leon

3/6

Platné od 16.11.2021

Výbava na želanie CUPRA Leon Sportstourer
Bezpečnosť, asistenčné systémy

Kód

Cena

Safe & Driving Pack M pre navigačný systém PLUS (prediktívny adaptívny tempomat + asistent diaľkových svetiel +
rozpoznávanie dopravných značiek)

PDG

249

Safe & Driving Pack L pre navigačný systém PLUS: prediktívny adaptívny tempomat, asistent diaľkových svetiel, rozpoznávanie
dopravných značiek, sledovanie mŕtveho uhla, kontrola okolia pri cúvaní, akustická a svetelná výstraha ak sa pri vystupovaní
približuje iné vozidlo

PDI

680

Safe & Driving Pack XL pre navigačný systém PLUS: prediktívny adaptívny tempomat, asistent jazdy v kolóne, asistent diaľkových svetiel,
rozpoznávanie dopravných značiek, systém núdzového zastavenia, systém pre vedenie v jazdnom pruhu s navádzaním na stred jazdného
pruhu, sledovanie mŕtveho uhla, kontrola okolia pri cúvaní, akustická a svetelná výstraha ak sa pri vystupovaní približuje iné vozidlo
(sériovo pre 2,0 TSI 310 4Drive automat)

WDL

788

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

WAS

316

Zadné bočné airbagy + kolenný airbag vodiča

PA7

311

Parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane automatického parkovacieho asistenta + zadná parkovacia kamera

PCK

511

Rozšírená proaktívna ochrana pasažierov PreCrash

PAQ

146

Dynamic & Comfort pack (Drive Profile, DCC adaptívne tlmiče šport/komfort, progresívne riadenie ( len pre 2,0 TSI 245)

PDC

777

Komfort
Full link - systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto (pre navigačný systém)

PMK

168

Beats Sound system: 9x reproduktor + subwoofer , 340W (nedostupné pre eHybrid, nie s PBB)

PNB

490

Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu

PB2

198

Multifunkčný vyhrievaný volant superšport so satelitnými ovládacími tlačidlami (len s WDL, len pre 2,0 TSI 300 a 1,4 TSI 245 eHybrid,
sériovo pre 2,0 TSI 310 4Drive automat)

P1V

688

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá (nie s WL1, WTE, WLF)

WW1

299

Látkové poťahy sedadiel čierne, s vyhrievaním predných sedadiel, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťou

WTE

637

Kožené poťahy sedadiel čierne, s vyhrievaním predných sedadiel, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťou
Kožené poťahy sedadiel vo farbe Petrol blue (modrá), s vyhrievaním predných sedadiel, sedadlo vodiča elektricky
nastaviteľné s pamäťou
Vodorovná upevňovacia sieť v batožinovom priestore (nie pre eHybrid, nie s WL1, WLF, WTE)

W2S

1 966

WLF

1 778

PST

30

Deliaca sieť za zadnými sedadlami

PCP

163

Zásuvka na 230V v batožinovom priestore

PDY

118

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru + ovládanie pohybom nohy "virtual pedal"

PCD

482

Bočné prahové spojlery CUPRA vo farbe Dark aluminium

PQ6

345

Kryty vonkajších spätných zrkadiel z uhlíkových vlákien

PFE

563

Kryty vonkajších spätných zrkadiel z uhlíkových/medených vlákien

PFI

609

Strešné okno výklopné a posuvné s el. ovládaním (pre eHybrid nie s PRP/PGR)

PTC

986

Balík Performance Copper: BREMBO brzdy, 19" zliatinové disky Exclusive 30/4 CUPRA medené, bočné prahové spojlery, sada na opravu
defektu namiesto rezervy (len pre 2,0 TSI 300 a 310 a 1,4 TSI 245 eHybrid, nie s PBB)

PBJ

3 295

Balík Performance Copper: BREMBO brzdy, 19" zliatinové disky Exclusive 30/4 CUPRA medené, bočné prahové spojlery, sada na opravu
defektu namiesto rezervy (len pre 2,0 TSI 245, len s PDC)

PBK

3 429

Balík Performance Silver: BREMBO brzdy, 19" zliatinové disky Exclusive 30/3 CUPRA čierne, bočné prahové spojlery, sada na opravu
defektu namiesto rezervy (len pre 2,0 TSI 300 a 310 a pre 1,4 TSI 245 eHybrid, nie s PBB)

PBL

3 120

Balík Performance Silver: BREMBO brzdy, 19" zliatinové disky Exclusive 30/3 CUPRA čierne, bočné prahové spojlery, sada na opravu
defektu namiesto rezervy ( len pre 2,0 TSI 245, len s PDC)

PBM

3 252

Brzdy CUPRA Brembo (len s 19" kolesami + PDC, nie pre eHybrid, nie s P8V, pre 2,0 TSI 245 len s PDC, namiesto rezervného kolesa sada
na opravu defektu)

PBB

2 154

19" zliatinové disky Exclusive 30/1 CUPRA strieborné, brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (len pre 2,0 TSI 245)

PUW

788

19" zliatinové disky Exclusive 30/2 CUPRA čierne matné, brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (nie pre motory 2,0 TSI 245 a 1,4 TSI
204 eHybrid, nie s PBB)

P8V

1 475

19" zliatinové disky Exclusive 30/5 CUPRA medené/čierne, brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (nie pre motory 2,0 TSI 245 a 1,4
TSI 204 eHybrid, nie s PBB)

P8W

1 608

19" zliatinové disky Exclusive 30/4 CUPRA medené, brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (nie pre 2,0 TSI 245 a 1,4 TSI 204 eHybrid)

PYA

913

PYE

1 452

PYB

732

Exteriér

19" zliatinové disky Exclusive 30/4 CUPRA medené, brúsené 8Jx19, superšportové pneumatiky 235/35 R19 91Y (len pre 2,0 TSI 300 a 310,
len s PBB)
19" zliatinové disky Exclusive 30/3 CUPRA čierne, brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (nie pre motory 2,0 TSI 245 a 1,4 TSI 204
eHybrid)
19" zliatinové disky Exclusive 30/4 CUPRA medené, brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (len pre 2,0 TSI 245)

PYC

1 051

19" zliatinové disky Exclusive 30/3 CUPRA čierne, brúsené 8Jx19, pneumatiky 235/35 R19 91Y (len pre 2,0 TSI 245)

PYD

868

Príprava na ťažné zariadenie (pre eHybrid nie s PTC)

PRP

148

Ťažné zariadenie (výklopné, elektricky odblokovateľné) (pre eHybrid nie s PTC)

PGR

777

Lak karosérie základný (biela Candy white B4)

O

0

Lak karosérie metalický

M

658

Exkluzívny lak karosérie (červená Desire red E1, sivá Graphene grey R6)

C

803

Exkluzívny lak karosérie matný (sivá Magnetic tech matt 9R, modrá Petrol matt Q4)

T

2 200
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Výbava na želanie CUPRA Leon Sportstourer
Ostatné

Kód

Nabíjací kábel mod 3 na pripojenie na Wallbox (len pre eHybrid, striedavý prúd, max 3,6 kW 16A)
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)

PCA

Cena

163

YW8

499

akciová cena 0,- EUR

YW9

599

akciová cena 100,- EUR

Služby

Sériová výbava CUPRA Leon

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
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 poskytované s navigáciou PLUS (R3C+R3D) 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 médiá2
3
internetové rádio, streamovacie aplikácie
2
3

Rozmery
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hlasové pokyny a ovládanie dostupné iba vo vybraných jazykoch (napr. čeština, angličtina, nemčina, ...)
využívanie niektorých aplikácií z ponuky infotainment apps vyžaduje zakúpenie dátových balíčkov
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Služby
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 vyššie uvedené ceny/zľavy sú len odporúčané ceny/zľavy (v EURO s DPH 20%) pre zákazníka a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Pre konkrétnu ponuku kontaktujte prosím svojho autorizovaného obchodného partnera. Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách,
ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca značky CUPRA.
Prípadné 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 cien a výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
1

Modelový príklad financovania pre produkt SEAT Flexi 1,99% a model CUPRA Leon SP 2,0 TSI 245 DSG v cenníkovej cene 34 830,00 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe
1,99 %, dĺžke úveru 60 mesiacov, výške poskytnutého úveru 31 347,00 € a pri 10 % akontácií (3 483,00 €) s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok 60, prvých 59
splátok je vo výške 453,35 €, posledná splátka je vo výške 14 998,01 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty.
Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN vrátane poistenia je 5,84 %. Celková čiastka k úhrade 45 228,66 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie
zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.
2

hlasové pokyny a ovládanie dostupné iba vo vybraných jazykoch (napr. čeština, angličtina, nemčina, ...)

3

využívanie niektorých aplikácií z ponuky infotainment apps vyžaduje zakúpenie dátových balíčkov

www.cupraofficial.sk

CUPRA Leon

6/6

Platné od 16.11.2021

