
Model: KM7CQT22  Termín dodania: 05 / 2023 Kom. č. / int. č.: 133 147 / 40-129 Predvádzacie vozidlo

Motor: 4-valcový benzín 228 / 310
Prevodovka: 7-stupňová automatická DSG 4,9
Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 656 400 / 2000 - 5450 
Počet miest na sedenie: 5 250
Číslo karosérie: VSSZZZKMZNR082729 8,5
Počet kilometrov do 6 000 km 420
Farba vozidla: Biela Nevada metalíza 192

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané 

eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, vyžadujúci 

CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 4DRIVE 7-DSG

Výbava Formentor Veloz

Technické údaje

Výkon kW / PS: 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 
Max. krútiaci moment (Nm/rpm):
Max. rýchlosť (km/h): 
Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 
Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/100 km: 

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 - asistent jazdy v pruhoch
Side Assist a Exit Assist - sledovanie mŕtveho uhla a kontrola okolia pri vycúvaní
Exit warning - kontrola okolia pri vystupovaní
Traffic sign recognition - rozpoznávanie dopravných značiek
Systém rozpoznania únavy vodiča
Upevnenie detských sedačiek i-Size + Top tether
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách, obmedzovač rýchlosti

   na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok
CUPRA CONNECT - služby Online infotainment + Infotainment apps na 1 rok

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, 
Adaptívny podvozok DCC s plynulým nastavovaním tlmičov

Čierny strop 
Multifunkčný volant Supersport so satelitnými ovládacími tlačidlami
Navigačný Systém Plus s rádiom, farebný dotykový displej 12",
   7 reproduktorov, príjem DAB+, hlasové ovládanie
Bluetooth handsfree mobilné pripojenie

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúčoch a bezkľúčovým
   prístupom KESSY
CUPRA CONNECT - Safety & Service + Remote access, služby Safety 

USB konektory typ C 2 x vpredu a 2 x vzadu, zásuvka na 12V + zásuvka na 230V
Full Digital Cocpit - LCD prístrojový panel s nastavit. 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 a sklopným krytom
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 
Dojazdové rezervné koleso 18", zdvihák a náradie

Tepelne izolačné sklá na všetkých oknách, stmavené sklá na oknách 
   od B-stĺpika dozadu 
Climatronic - 3-zónová automatická klimatizácia s antialergickým filtračným 

   a priklápateľné s parkovacou funkciou na strane spolujazdca 
Lišty okolo bočných okien čierne
Strešné lišty čierne 

Cena modelu s 20% DPH 53 830,00 €

Obj. kód Cena v Eur
648,00 €

PYA 322,00 €
WAS 292,00 €
PA7 Zadné bočné airbagy + kolenný airbag vodiča 356,00 €
PAQ 162,00 €
PMK 204,00 €
PNB Beats Sound system: 9x reproduktor + subwoofer , 340W 540,00 €
PB2 217,00 €

WW1 329,00 €
PCD 561,00 €

1 250,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 58 711,00 €

Cenové zvýhodnenie -7 721,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 50 990,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 42 491,67 €

Akciový balík PLUS 310

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

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá

Rozšírená proaktívna ochrana pasažierov PreCrash
Full link - systém Mirror link, Apple CarPlay, AndroidAuto

Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu

eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, vyžadujúci 
   pokrytie signálom mobil. operátorov
Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s nastaviteľnou bedrovou 

Ušetríte 7 721 € s DPH

Doplnková výbava

Biela Nevada metalíza

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

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

5-rokov záruka max. 100.000 kilometrov 

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobných automobilov, je bezplatne 

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel:  048/4700 240 (241),  www.autonovo.sk

(Balík PLUS 310 - 685 € + Predvádzacie vozidlo 7 036 €)

    opierkou 

   na prepravu dlhých predmetov
Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

    systémom 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

GRATIS Servis 4 roky max. 80.000 kilometrov

Climatronic - 3-zónová automatická klimatizácia s antialergickým filtračným 

Svetelný a dažďový senzor + funkcia "Coming & Leaving home"

Servis na 4 roky / 80 000 km (platí podmienka, ktorá nastane skôr) - servisné prehliadky predpísané výrobcom 
vrátane dielov a práce

Športové predné sedadlá s poťahmi CUPRA Top
Lakťová opierka medzi sedadlami vpredu a vzadu 
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3, s otvorom 

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 

je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. 

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobných automobilov, je bezplatne 
dostupná na každom predajnom mieste.


