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FORMENTOR

Cenník CUPRA Formentor
Výkon
(kW/k)

Prevodovka

Kód

1,5 TSI 150

110 / 150

manual 6-st.

KM76EX21

26 990

1,5 TSI 150 automat

110 / 150

7-DSG

KM76EZ21

29 890

2,0 TSI 190 4Drive automat

140 / 190

7-DSG

KM76HT21

34 410

1,4 TSI 204 eHybrid (PHEV) automat

150 / 204

6-DSG

KM76UY21

36 430

2,0 TDI 150

110 / 150

manual 6-st.

KM76LX21

30 080

2,0 TDI 150 4Drive automat

110 / 150

7-DSG

KM76LT21

34 530

Motor

Odporúčaná cena
v Euro s DPH

Formentor

CUPRA Formentor - sériová výbava
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, obmedzovač rýchlosti
Brzdový systém s ABS (systém kontroly zablokovania kolies), ESC (systém kontroly stability), ASR (systém kontroly preklzovania), XDS (rozšírený
systém elektronickej uzávierky diferenciálu)
Elektrická parkovacia brzda s funkciou Autohold, Start-Stop systém
Servotronic s progresívnym riadením
Drive profile: nastavenie riadenia, odozvy plynového pedálu, prevodovky DSG, režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kĺúčoch a bezkľúčovým prístupom 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
Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s nastaviteľnou bedrovou opierkou
Lakťová opierka medzi sedadlami vpredu a vzadu
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3, s otvorom do batožinového priestoru
Čierny strop
Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel
Kožený multifunkčný volant
Media System PLUS s farebným dotykovým displejom 10", 7 reproduktorov, príjem DAB+, hlasové ovládanie
Bluetooth handsfree mobilné pripojenie
USB konektory typ C 2 x vpredu a 2 x vzadu, zásuvka na 12V + zásuvka na 230V
Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
Osvetlenie interiéru LED so svetlom na čítanie v strope vpredu aj vzadu
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, dvojitou podlahou (okrem 1,4 TSI PHEV) 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
Asistent diaľkových svetiel
Hmlové svetlá vpredu LED s prisvetlovaním zákrut
Disky kolies zliatinové 8Jx18, pneumatiky 245/45 R18 96W
Dojazdové rezervné koleso 18", zdvihák a náradie (okrem 1,4 TSI PHEV)
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a priklápateľné s parkovacou funkciou na strane spolujazdca
Lišty okolo bočných okien čierne lesklé
Strešné lišty čierne lesklé
Tepelne izolačné sklá na všetkých oknách, stmavené sklá na oknách od B-stĺpika dozadu
Komfort
Climatronic - 3-zónová automatická klimatizácia s antialergickým filtračným systémom Aircare s dodatočným ovládaním vzadu
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Parkovacie senzory vzadu
Adaptívny tempomat
Svetelný a dažďový senzor + funkcia Coming & Leaving home
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
KESSY bezkľúčový prístup + štartovanie tlačidlom Heartbeat
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Cenník CUPRA Formentor
Výkon
(kW/k)

Prevodovka

Kód

2,0 TSI 245 automat

180 / 245

7-DSG

KM76RZ21

39 630

1,4 TSI 245 eHybrid (PHEV) automat

180 / 245

6-DSG

KM76VY21

42 730

2,0 TSI 310 4Drive automat

228 / 310

7-DSG

KM76QT21

46 850

Motor

Odporúčaná cena
v Euro s DPH

Formentor Veloz

CUPRA Formentor Veloz sériová výbava
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
Asistent sledovania mŕtveho uhla a kontrola okolia pri cúvaní
Akustická a svetelná výstraha ak sa pri vystupovaní približuje iné vozidlo
Rozpoznávanie dopravných značiek
Systém rozpoznania únavy vodiča, upevnenie detských sedačiek i-Size + Top tether
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách, obmedzovač rýchlosti
Brzdový systém s ABS (systém kontroly zablokovania kolies), ESC (systém kontroly stability), ASR (systém kontroly preklzovania), XDS (rozšírený
systém elektronickej uzávierky diferenciálu)
Elektrická parkovacia brzda s funkciou Autohold, Start-Stop systém
Servotronic s progresívnym riadením
Drive profile: nastavenie riadenia, odozvy plynového pedálu, prevodovky DSG, režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual
Adaptívny podvozok DCC s plynulým nastavovaním tlmičov
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kĺúčoch a bezkľúčovým prístupom KESSY
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
Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s nastaviteľnou bedrovou opierkou
Škrupinové predné sedadlá s poťahmi CUPRA Top
Lakťová opierka medzi sedadlami vpredu a vzadu
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3, s otvorom do batožinového priestoru
Čierny strop so svetlom na čítanie v strope vpredu aj vzadu
Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel
Kožený multifunkčný volant a radiaca páka (DSG prevodovky bez radiacej páky)
Multifunkčný volant Supersport so satelitnými ovládacími tlačidlami (len pre 2,0 TSI 310)
Navigačný System PLUS s rádiom, farebný dotykový displej 12", 7 reproduktorov, príjem DAB+, hlasové ovládanie
Bluetooth handsfree mobilné pripojenie
USB konektory typ C 2 x vpredu a 2 x vzadu, zásuvka na 12V + zásuvka na 230V
Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
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, dvojitou podlahou (okrem 1,4 TSI PHEV) 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
Asistent diaľkových svetiel
Hmlové svetlá vpredu LED s prisvetlovaním zákrut
Disky kolies zliatinové 8Jx19, pneumatiky 245/40 R19 94W
Dojazdové rezervné koleso 18", zdvihák a náradie (okrem 1,4 TSI PHEV)
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a priklápateľné s parkovacou funkciou na strane spolujazdca
Športové nárazníky, vzadu s difúzorom a viditeľnými koncovkami výfukov
Lišty okolo bočných okien čierne lesklé
Strešné lišty čierne lesklé
Tepelne izolačné sklá na všetkých oknách, stmavené sklá na oknách od B-stĺpika dozadu

Komfort
Climatronic - 3-zónová automatická klimatizácia s Aircare s dodatočným ovládaním vzadu
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane automatického parkovacieho asistenta
Zadná parkovacia kamera
Prediktívny adaptívny tempomat
Svetelný a dažďový senzor + funkcia Coming & Leaving home
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
KESSY bezkľúčový prístup + štartovanie tlačidlom Heartbeat
www.cupraofficial.sk
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Formentor

Formentor
Veloz

CUPRA Formentor - výbava na želanie

Balík PLUS: Winter pack (WW1), Safe & Driving Pack L (PDH), Parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane automatického
parkovacieho asistenta (PK5), Alarm (WAS), Zadná parkovacia kamera (PCI), Full link - systém Mirror link (PML)

P20

1 032

○

−

Balík TOP 245: Winter pack (WW1), Safe & Driving Pack XL (WDL), Alarm (WAS), Elektrické ovládanie dverí batožinového
priestoru + ovládanie pohybom nohy (PCD), Full link - systém Mirror link (PMK), Top View kamera - zobrazenie okolia vozidla
(PCT) (neplatí pre 2,0 TSI 310)

P21

1 088

−

○

Balík TOP 310: Winter pack (WW1), Alarm (WAS), Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru + ovládanie pohybom nohy
"virtual pedal" (PCD), Full link - systém Mirror link (PMK), Top View kamera - zobrazenie okolia vozidla (PCT) (len pre 2,0 TSI 310)

P22

980

−

○

PDH

425

○

−

PDI

425

○

●

PDN

616

○

−

616

○

-

194

-

○

Kód

Zvýhodnené balíky výbav

Cena

Bezpečnosť, asistenčné systémy
Safe & Driving Pack L pre Media system PLUS: sledovanie mŕtveho uhla a kontrola okolia pri cúvaní
Safe & Driving Pack L pre navigačný systém PLUS: prediktívny adaptívny tempomat, rozpoznávanie dopravných
značiek, sledovanie mŕtveho uhla, kontrola okolia pri cúvaní, akustická a svetelná výstraha ak sa pri vystupovaní
približuje iné vozidlo
Safe & Driving Pack XL pre Media system PLUS: asistent jazdy v kolóne, 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, vrátane vyhrievania volantu (len
pre automatickú prevodovku)
Safe & Driving Pack XL pre navigačný system PLUS: prediktívny adaptívny tempomat, rozpoznávanie dopravných
značiek, asistent jazdy v kolóne, systém núdzového zastavenia, systém pre vedenie v jazdnom pruhu s
navádzaním na stred jazdného pruhu, sledovanie mŕtveho uhla, kontrola okolia pri cúvaní, vrátane vyhrievania
volantu (len pre automatickú prevodovku, sériovo pre 2,0 TSI 310)

WDL

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

WAS

260

○

○

Zadné bočné airbagy + kolenný airbag vodiča

PA7

318

○

○

Zadná parkovacia kamera

PCI

260

○

●

Top View kamera - zobrazenie okolia vozidla, vrátane zadnej parkovacej kamery

PCT

717
458

○
-

○

Parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane automatického parkovacieho asistenta

PK5

367

○

●

Rozšírená proaktívna ochrana pasažierov PreCrash

PAQ

145

○

○

Adaptívny podvozok DCC s plynulým nastavovaním tlmičov

PDC

760

○

●

Navigačný systém PLUS, 12" displej, hlasové ovládanie* (len s PZ4+R3C+R3D)

ZN2

862

○

●

CUPRA CONNECT služby Online infotainment na 1 rok (len s ZN2)

R3C

0

○

●

CUPRA CONNECT služby Online infotainment + Infotainment apps na 1 rok (len s ZN2)

R3D

0

○

●

Mapové podklady pre navigáciu - Európa

PZ4

0

○

●

Full link - systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto (len pre Media System PLUS)

PML

182

○

−

Full link - systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto (len v kombinácii s ZN2)

PMK

182

○

○

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

PNB

482

○

○

Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu

PB2

194

○

○

Multifunkčný volant Supersport (len pre 1,4 TSI 245 eHybrid, len v kombinácii s WDL, sériovo pre 2,0 TSI 310)

P1V

674

−

○

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

WW1

380

○

○

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (len pre pohon 4Drive)

PPH

915

○

−

Čierne poťahy sedadiel v kombinácii látka/umelá koža, vyhrievanie predných sedadiel, sedadlo vodiča elektricky
nastaviteľné s pamäťou, vyhrievaný volant

WTE

739

-

○

Kožené poťahy sedadiel čierne, predné sedadlá škrupinové s vyhrievaním, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s
pamäťou, vyhrievaný volant

WL1

1 444

○

○

Kožené poťahy sedadiel modré - petrol blue, predné sedadlá škrupinové s vyhrievaním, sedadlo vodiča elektricky
nastaviteľné s pamäťou, vyhrievaný volant

WLF

1 444

○

○

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

PCD

501

−

○

Panoramatické strešné okno výklopné a posuvné s el. ovládaním

PTC

1 252

○

○

Brembo brzdy vpredu (sada na opravu defektu pneumatík namiesto rezervného kolesa, len s 19" kolesami, nie pre eHybrid)

PBB

2 151

−

○

18" zliatinové disky 8Jx18 Performance 38/1 brúsené, vo farbe čierna matná/strieborná, pneumatiky 245/45 R18 96W

PUK

385

○

−

18" zliatinové disky 8Jx18 Performance 38/2 brúsené, vo farbe čierna matná/strieborná, pneumatiky 245/45 R18 96W

PUL

574

○

−

19" zliatinové disky 8Jx19 Exclusive 38/3 brúsené, vo farbe čierna matná/strieborná, pneumatiky 245/40 R19 94W

PUW

771

○

●

19" zliatinové disky 8Jx19 Exclusive 38/4 Aero brúsené, vo farbe čierna matná/strieborná, pneumatiky 245/40 R19
94W (nie v kombinácii s PBB)

P8V

674

-

○

1444

○

-

19" zliatinové disky 8Jx19 Exclusive 38/5 brúsené, vo farbe čierna matná/medená, pneumatiky 245/40 R19 94W

PYA

287

−

○

19" zliatinové disky 8Jx19 Exclusive 38/6 Aero brúsené, vo farbe čierna matná/medená, pneumatiky 245/40 R19 94W
(nie v kombinácii s PBB)

P8W

861

-

○

1626

○

-

19" zliatinové disky 8Jx19 Exclusive 38/7 brúsené, vo farbe čierna matná/medená, pneumatiky 245/40 R19 94W

PYB

1 004

−

○

Príprava na ťažné zariadenie

PRP

145

○

○

Ťažné zariadenie (výklopné, elektricky odblokovateľné)

PGR

760

○

○

Komfort

Exteriér
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CUPRA Formentor

4/6

Platné od 25.02.2021

Kód

Cena

Formentor

Formentor
Veloz

CUPRA Formentor - výbava na želanie

Lak karosérie základný (biela Candy B4)

O

0

○

○

Lak karosérie metalický

M

578

○

○

Exkluzívny lak karosérie (červená Desire red E1, sivá Graphene grey R6, zelená Dark camouflage 9S)

C

867

○

○

Exkluzívny lak karosérie matný (modrá Q4, sivá 9R)

T

1 926

○

○

Nabíjací kábel mod 3 pre eHybrid (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

158

○

○

YW8

890

akcia 0,-EUR

YW9

990

akcia 99,-EUR

Ostatné

● - v sérii
o - na želanie
- - nedostupné

Služby CUPRA CONNECT 3.0

S navigáciou
(ZN2)*

Sériová výbava
CUPRA Formentor*

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 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

Volant Supersport (P1V)

Sériové poťahy pre Formentor Veloz
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CUPRA Formentor - rozmery

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.

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.

www.cupraofficial.sk

CUPRA Formentor
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