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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a 
poradit Vám.
Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při 
produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte 
si Vaši konfiguraci na Vašem 
mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Benzin

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Aut. DSG7

Výkon

   110 kW / 150 koní

Objem

 1498 cm3

Model

CUPRA Formentor 1.5 TSI 150k DSG

889 900,- Kč
Benzin 95 / 1.5 l / 110 kW (150 koní) / Aut. DSG7

  Spotřeba paliva 6,7 l/100km
  Emise CO2: 152 g/km

Design

 Barva interiéru látka/kůže černá

0,- Kč
 Vnější lakování Candy bílá

0,- Kč
18" kola z lehkých slitin Dynamic

0,- Kč

 

Celkem vč. DPH
918 400,- Kč

 Ilustrační zobrazení 2  Ilustrační zobrazení 2
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Digitální přístrojový štít
Digitální příjem rádia (DAB)

Dešťový a světelný senzor
automatické stěrače
automatické světlomety

Dělená a sklopná opěradla zadních
sedadel

vč. průvlaku na dlouhé předměty
zadní loketní opěrka

Dekory v interiéru v tmavé šedé
broušený design
detaily v měděném odstínu

Čalounění sedadel - černá látka/umělá
kůže

CUPRA Drive Profile
volba jízdních režimů vč. možnosti individuálního 
nastavení

CUPRA CONNECT
online služba Safety & Service na dobu 10 let (online aktualizace softwaru, 
personalizace nastavení vozu, privátní mód, zákaznická péče apod.)
služba Remote Access na dobu 1 roku (vzdálený přístup k jízdním datům nebo stavu 
vozidla, informace o poloze zaparkovaného vozidla, upozornění v případě aktivace 
alarmu apod.)

Coming Home + Leaving Home funkce
funkce prodlouženého zhasínání světel

Boční airbagy vpředu a vzadu, hlavové
airbagy vpředu a vzadu a centrální airbag vpředu mezi řidičem a spolujezdcem

Bezpečnostní šrouby litých kol

Automatická klimatizace Climatronic
3zónová

Ambientní LED osvětlení interiéru

Airbag řidiče a spolujezdce
deaktivovatelný airbag spolujezdce
kolenní airbag řidiče

Adaptivní tempomat

3x ISOFIX + TopTether úchyty pro dětskou
sedačku (2x vzadu, 1x vpředu)

18" kola z lehkých slitin Dynamic
stříbrná
pneu 245/45 R18

Sériová výbava
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LED přední mlhovky
s integrovanou funkcí odbočovacích světel

LED čtecí lampičky vpředu a vzadu

Lane Assist
automatické udržování vozu v jízdním pruhu

Kessy
bezklíčové odemykání/zamykání vozu
startování vozu tlačítkem

Kapsy na zadní straně opěradel předních
sedadel

Hliníkové nástupní lišty na prahu dveří
osvětlené
s nápisem CUPRA

Full Link
bezdrátový Apple CarPlay a Android Auto

Full LED přední světlomety
s automatickou dynamickou regulací

Front Assist
systém sledování provozu před vozidlem
funkce nouzového brzdění
včetně detekce chodců a cyklistů

Elektronický stabilizační systém ESC
vč. brzdového asistenta

Elektronický imobilizér

Elektronická uzávěrka diferenciálu
na přední nápravě (XDS)

Elektromechanická parkovací brzda
s funkcí Autohold

Elektricky ovládaná přední a zadní okna

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná
vnější zpětná zrcátka

včetně parkovací funkce
s osvětlením nástupního prostoru

eCall
funkce nouzového volání

Dvojité dno zavazadlového prostoru
(nelze pro 4WD a e-HYBRID)

Dojezdové rezervní kolo

10,25" barevný TFT displej
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Signalizace nezapnutých bezpečnostních
pásů na všech sedadlech

Senzor únavy řidiče
Samozatmívací vnitřní zpětné zrcátko
Sada nářadí a zvedák vozu

Přihrádky pod předními sedadly
1x držák, 1x uzavíratelný box

Přední loketní opěrka
s integrovanou schránkou a držáky nápojů
výškově a podélně nastavitelná

Progresivní řízení

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo
maximálně 100 000 km (Prodloužená záruka se skládá z 2leté zákonné záruky a 3leté 
prodloužené záruky výrobce. Prodloužená záruka je poskytována u všech 
autorizovaných servisů SEAT/CUPRA a je v plném rozsahu záručních podmínek 
stanovených výrobcem).

Prémiové obložení přístrojové desky
černé + měděné prošití

Polokožená sportovní přední sedadla
vyhřívaná
čalounění látka/kůže Soul černá
měděné prošití
kapsy na zadní straně opěradel

Podélné střešní nosiče - černý lesk
Osvětlení zavazadlového prostoru

Osvětlení nástupního prostoru
s projekcí loga CUPRA

Ochranné lemy blatníků a prahů

Odjištění opěradel zadních sedadel ze
zavazadlového prostoru

Nastavitelné bederní opěrky pro přední
sedadla

Media System Plus 10"
10" displej Retina s vysokým rozlišením
2x USB-C vpředu
2x USB-C vzadu (pouze nabíjecí)
handsfree Bluetooth
7 reproduktorů
hlasové ovládání

Lišty bočních oken - černý lesk
Light Assist
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Zásuvka 230 V
v zavazadlovém prostoru + zásuvka 12 V

Zadní parkovací senzory

Zadní LED světla Coast-to-Coast
s dynamickými ukazateli směru
s Welcome/Goodbye funkcí

Výškově nastavitelná přední sedadla

Výplně dveří čalouněné umělou kůží
černé

Vyhřívání předních sedadel
Výbavová linie CUPRA

Vnější zpětná zrcátka v odstínu Dark
Aluminium

Turn Assist
asistent nouzového vyhýbacího manévru
asistent pro odbočování v křižovatkách

Tónovaná skla
Tmavá okna od B sloupku
Šedé čalounění stropu
Systém sledování tlaku v pneumatikách
Střešní spoiler

Stěrač zadního okna s ostřikovačem a
cyklovačem

Sportovní nárazníky
černě lakované detaily
zadní difuzor v černé barvě

Sportovní kožený multifunkční volant
vyhřívaný
pádla řazení na volantu (pouze DSG)

Sluneční clony řidiče a spolujezdce
osvětlené, vč. zrcátek a držáku na doklady
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Volitelná výbava PCI Zadní parkovací kamera 7 500,- Kč

PZ4 Mapové podklady k navigačnímu systému 0,- Kč

R3C CUPRA CONNECT Safety & Service

vč. služby Remote Access a Online Infotainment na dobu 1 roku 
(automatická aktualizace mapových podkladů, online dopravní 
informace apod.)
pouze pro navigační systém

0,- Kč

R3D CUPRA CONNECT Media & Internet

služba na dobu 1 roku umožňující využívat online internetová 
rádia
pouze pro navigační systém

0,- Kč

YW8 Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo

maximálně 100 000 km (Prodloužená záruka se skládá z 2leté 
zákonné záruky a 3leté prodloužené záruky výrobce. Prodloužená 
záruka je poskytována u všech autorizovaných servisů SEAT
/CUPRA a je v plném rozsahu záručních podmínek stanovených 
výrobcem).

0,- Kč

ZN2 Navigační systém 12"

12" barevný dotykový displej Retina s vysokým rozlišením
2x USB-C vpředu
2x USB-C vzadu (nabíjecí)
handsfree Bluetooth
Wi-Fi hotspot
7 reproduktorů
hlasové ovládání

21 000,- Kč
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  SUV

Počet dveří  5

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Benzin

Maximální výkon spalovacího motoru  110 kW (150 koní)

Zdvihový objem  1 498 cm3

Počet válců  4

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Aut. DSG7

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  203 km/h

Hlučnost  65 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  1 980 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  1 494 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  1 020 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  1 010 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  1 500 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  720 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  3 480 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  80 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 528 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 839 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 450 mm

Rozvor  2 679 mm
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Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 AP

Emise částic  0,00098 PM

Emise NOx  0,0142 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu 

nebudou skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné 

zatížení. Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit 

užitečnou hmotnost.
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Moje financování

SEAT Financial Services

Parametry financování

Cena vozu pro financování  918 400 Kč
Splátka předem  40 %
Doba splácení  36 měsíců
Poslední nerovnoměrná splátka  50 %
Měsíční splátka vč. DPH  8 664 Kč
Výše úvěru  551 040 Kč
Celková platba úvěru včetně pojištění  771 088 Kč
Úroková sazba  7,49 %
RPSN*  13,29 %
Měsíční splátka úvěru  5 723 Kč
Měsíční splátka pojištění  2 941 Kč

Varianta značkového pojištění  pojištění Generali Česká

Popis balíčku pojištění
standardní sazebníky 

 GČP, ŠAS, GAP, PPP
Limit pojištění skel  3 000 Kč
Spoluúčast  10 %
Váš věk
Počet bezeškodných měsíců  0

CUPRA CHYTŘE | Nízká měsíční splátka | Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba 
splácení 24 až 60 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 
Nerovnoměrná poslední splátka 20% až 60% z pořizovací ceny vozu | Platnost: Do 
odvolání
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Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21%, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. 
Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. 
Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové 
varianty.

Uváděné ceny či cenová zvýhodnění jsou pouze orientační, doporučené importérem Porsche Česká republika s.r.o., včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Pro aktuální 
informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva 
a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot 
CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve 
spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce 
nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy 
registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

Uvedené údaje emisí CO  zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.2

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž 
bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

 2 Některé zobrazené prvky vozy nemusejí plně odpovídat výbavě zvolené konfigurace nebo nabídce daného modelu.


