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Cenik velja od 1. 1. 2021.

C E N I K

C U P R A  F O R M E N TO R

OPIS MENJALNIK KODA FORMENTOR 
MPC* v EUR

FORMENTOR VZ 
MPC* v EUR

Bencinski 
motor

1.5 TSI 110kW (150KM) 6-stopenjski ročni KM76EX 30.375

1.5 TSI 110kW (150KM) 7-stopenjski DSG KM76EZ 32.030

2.0 TSI 228kW (310KM) 4Drive 7-stopenjski DSG KM76QT 42.676

Hibrid** 1.4 eHybrid 180kW (245KM) 6-stopenjski DSG KM76VY 42.050

Vsa vozila imajo vključeno Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Več o Podaljšanem jamstvu Porsche Slovenija si lahko preberete v 
brošuri, objavljeni na cupraofficial.si ali povprašajte pri pooblaščenem trgovcu z vozili CUPRA.
* Priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
** Ne vključuje Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija



Cenik velja od 1. 1. 2021.

S E R I J S K A  O P R E M A

C U P R A  F O R M E N TO R

ŠTEVCI IN 
PRIKAZOVALNIKI

Digitalni kombinirani instrument Digital Cockpit 10,25’’

ZUNANJOST / 
DESIGN

Stranska termoizolacijska stekla, zadnje in od B-stebrička zatemnjena 

Strešni letvi v bleščeče črni barvi

Obrobe stranskih stekel v bleščeče črni barvi

Zunanji ogledali: pobarvani

Zadnji usmernik zraka v barvi vozila

Odbijača Sport

NOTRANJOST / 
DESIGN

Strop vozila v črni barvi

Dodatki v notranjosti: Dark alu glossy 

Dekorativni vstavki v armaturni plošči

Prestavna ročica: oblečena v usnje v barvi CUPRA

Osvetljena pragova pri sprednjih vratih

Stopalke Standard

ASISTENČNI 
SISTEMI

Paket Safe & Driving S
• Sistem za pomoč pri zasilnem zavijanju Emergency steering support, asistenca Turn Assist 
• Večfunkcijska kamera
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
• Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Sistem za nadzor prometa Front Assist: opozorilo na nalet, priprava na zaviranje, samodejno zaviranje, funkcija 

zaznava vozila, pešce in kolesarje 

Paket Safe & Driving M
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (+funkcija “Follow-to-Stop” v primeru DSG) in 

omejevalnikom hitrosti
• Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči

Parkirna krmilna asistenca Park Assist

Možnost izbire voznega profila CUPRA Drive Profile

OPIS OPREME



Cenik velja od 1. 1. 2021.

PODVOZJE Zadnje vzmetenje 4-link

Sistem nadzora zavor (ESC in elektromehanski ojačevalnik zavor)

Kolutne zavore spredaj

Kolutne zavore zadaj

Progresivno krmiljenje

Električna parkirna zavora 

ZUNANJOST / 
FUNKCIJE

LED-zadnje luči, dinamični zadnji smerniki

Dinamično prilagajanje dometa žarometov (samodejno prilagajanje med vožnjo)

LED-žarometi z lečo

Pozdravna luč v zunanjih ogledalih

Zunanji ogledali: električno nastavljivi, poklopni, ogrevani, ogledalo na sovoznikovi strani s parkirno funkcijo

NOTRANJOST / 
FUNKCIJE

Priključki USB Tip C: 2 spredaj, 2 zadaj

Sredinski naslon za roke spredaj

Samodejna funkcija Coming Home

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

 Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in senzor za dež in svetlobo

Ambientna osvetlitev LED Wraparound

Senčnika: z ogledali, osvetljena, z nalepko Airbag (na senčniku in B-stebričku)

Bralne lučke: 2 spredaj, 2 zadaj

LED-osvetlitev prtljažnega prostora

KLIMATSKA 
NAPRAVA

Samodejna klimatska naprava Climatronic 3-področna z dodatnimi gumbi za upravljanje v 2. vrsti

POLNJENJE 
VOZILA (za 
modele eHybrid)

Polnilni kabel MODE 3 
• Polnilni kabel mode 3, tip 2/3, 16 A

VOLANSKI 
OBROČ

Logotip CUPRA na volanskem obroču

Večfunkcijski usnjen volanski obroč 

MULTIMEDIJSKI 
SISTEMI - AVDIO 
IN NAVIGACIJA

Media System+ 10''

7 zvočnikov

UWB, nosilna frekvenca 433.92 MHz-434.42 Mhz

MULTIMEDIJSKI 
SISTEMI - 
DODATKI

Full Link 

230V vtičnica v prtljažnem prostoru, 12V vtičnica v sredinski konzoli

Antena za FM-sprejem

Bluetooth

Glasovno upravljanje

Digitalni radio DAB

ONLINE  
STORITVE

SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in Oddaljeni dostop 
• Zasebni klic v sili
• Online storitve, z enoto OCU: Safety&Service, Oddaljeni dostop

KOLESA /
 PLATIŠČA

18'' aluminijasta platišča

Tyre Fit set za popravilo pnevmatik

• Vijaki Tatcham

Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah

Pnevmatike 245/45 R18 96W

OPIS OPREME



Cenik velja od 1. 1. 2021.

STEKLA Električni pomik stekel spredaj in zadaj

Brisalec zadnjega stekla in sistem za pranje z nadzorom prekinitve

Vetrobransko steklo, toplotno izolirano, zvočno izolirano (minimiziranje zunanjega hrupa)

LUČI LED-zadnje luči, dinamični zadnji smerniki

Dinamično prilagajanje dometa žarometov (samodejno prilagajanje med vožnjo)

LED-žarometi z lečo

Sprednji meglenki LED s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

Indikator nivoja tekočine za pranje 

ZAKLEPANJE 
VOZILA

Centralni sistem zaklepanja Kessy Advanced (Go+Entry) brez funkcije Safe

Elektronska zapora diferenciala XDS 

VARNOST 3-točkovni varnostni pas za sredinski sedež zadaj

3-točkovna varnostna pasova spredaj

3-točkovna varnostna pasova za stranska sedeža zadaj, z nalepko ECE

Varnostni blazini za voznika in sovoznika, možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine

Elektronski imobilizator

Stranski varnostni blazini spredaj, varnostni zavesi in interaktivna varnostna blazina spredaj med voznikom in 
sovoznikom

Opozorilnik za nepripet varnostni pas, optični in akustični, električni kontakt v zaponki spredaj in zadaj

SEDEŽI Pritrdišča za otroške sedeže i-Size, 2 x sidrišča Top Tether, pritrdišče za otroški sedež na sovoznikovem sedežu

Polica za odlaganje dokumentov pod voznikovim sedežem, predal pod sovoznikovim sedežem

Vzglavnika spredaj

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini (ročno)

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva v ledvenem delu (ročno)

Vzvod za enostavno podiranje naslona zadnje klopi iz prtljažnega prostora

Oblazinjenje CUPRA Formentor: tkanina

Sprednja sedeža Standard

Trije vzglavniki zadaj

Zložljiva zadnja klop z deljivim (1/3 2/3) in nastavljivim naklonom in naslonom za roke

TRANSPORTNI 
SISTEMI

Obloga prtljažnega prostora, ločeni prostori za shranjevanje

Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

Talna obloga v 2. vrsti: tip 1

Koncept variabilnega prtljažnega prostora: dvojno dno

DODATKI Sistem Start-Stop

Dvotonska hupa

OPIS OPREME



Cenik velja od 1. 1. 2021.

S E R I J S K A  O P R E M A

C U P R A  F O R M E N TO R  V Z

ŠTEVCI IN 
PRIKAZOVALNIKI

Digitalni kombinirani instrument Digital Cockpit 10,25’’

Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic Road Sign Display *

ZUNANJOST / 
DESIGN

Stranska termoizolacijska stekla, zadnje in od B-stebrička zatemnjena 

Strešni letvi v bleščeče črni barvi

Obrobe stranskih stekel v bleščeče črni barvi

Zunanji ogledali: pobarvani

Zadnji usmernik zraka v barvi vozila

Odbijača Sport

NOTRANJOST / 
DESIGN

Strop vozila v črni barvi

Dodatki v notranjosti: Dark alu glossy 

Dekorativni vstavki v armaturni plošči

Prestavno stikalo

Osvetljena pragova pri sprednjih vratih

Stopalke Sport *

OPIS OPREME DODATNO NA FORMENTOR



Cenik velja od 1. 1. 2021.

ASISTENČNI 
SISTEMI

Paket Safe & Driving S
• Sistem za pomoč pri zasilnem zavijanju Emergency steering support, asistenca Turn Assist 
• Večfunkcijska kamera
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
• Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Sistem za nadzor prometa Front Assist: opozorilo na nalet, priprava na zaviranje, samodejno zaviranje, 

funkcija zaznava vozila, pešce in kolesarje 

Paket Safe & Driving L
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (+funkcija “Follow-to-Stop” v primeru DSG) in 

omejevalnikom hitrosti
• Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist, asistenca za stranski promet zadaj Exit Assist, 

asistenca za menjavo voznega pasu Lane Changing System, opozorilo pri izstopu iz vozila Exit Warning 
Assist

• Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic Road Sign Display

*

Dinamično uravnavanje podvozja DCC
• Prilagodljivo uravnavanje podvozja z neprekinjenim delovanjem + možnost izbire voznega profila CUPRA 

Drive Profile
• Sprednje blaženje
• Zadnje blaženje Sport

*

Parkirna krmilna asistenca Park Assist

Vzvratna kamera *

PODVOZJE Zadnje vzmetenje 4-link

Sistem nadzora zavor (ESC in elektromehanski ojačevalnik zavor)

Kolutne zavore spredaj

Kolutne zavore zadaj

Električna parkirna zavora 

Servotronic *

ZUNANJOST / 
FUNKCIJE

LED-zadnje luči, dinamični zadnji smerniki

Dinamično prilagajanje dometa žarometov (samodejno prilagajanje med vožnjo)

LED-žarometi z lečo

Pozdravna luč v zunanjih ogledalih

Zunanji ogledali: električno nastavljivi, poklopni, ogrevani, ogledalo na sovoznikovi strani s parkirno funkcijo

NOTRANJOST / 
FUNKCIJE

Zimski paket: ogrevana sprednja sedeža + ogrevan volanski obroč
• Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena nastavitev 
• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski obroč z obvolanskima prestavnima ročicama Tiptronic

*

Priključki USB Tip C: 2 spredaj, 2 zadaj

Sredinski naslon za roke spredaj

Samodejna funkcija Coming Home

Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

 Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in senzor za dež in svetlobo

Ambientna osvetlitev LED Wraparound

Senčnika: z ogledali, osvetljena, z nalepko Airbag (na senčniku in B-stebričku)

Bralne lučke: 2 spredaj, 2 zadaj 
LED-osvetlitev prtljažnega prostora

KLIMATSKA 
NAPRAVA

Samodejna klimatska naprava Climatronic (3-področna) z dodatnimi gumbi za upravljanje v 2. vrsti

POLNJENJE 
VOZILA (za  
modele eHybrid)

Polnilni kabel MODE 3 
• Polnilni kabel mode 3, tip 2/3, 16 A

OPIS OPREME DODATNO NA FORMENTOR



Cenik velja od 1. 1. 2021.

VOLANSKI  
OBROČ

Logotip CUPRA na volanskem obroču

Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski obroč z obvolanskima prestavnima ročicama Tiptronic *

MULTIMEDIJSKI 
SISTEMI -  
AVDIO IN 
NAVIGACIJA

Navi System+ 12’’
• Infotainment sistem MIB3 (verzija 2)
• Navigacijski sistem High
• Glasovno upravljanje

*

Kartografija Evrope + MapCare
• Integrirana kartografija EU

7 zvočnikov

UWB, nosilna frekvenca 433.92 MHz-434.42 Mhz

MULTIMEDIJSKI 
SISTEMI -  
DODATKI

Full Link 

230V vtičnica v prtljažnem prostoru, 12V vtičnica v sredinski konzoli

Antena za FM-sprejem

Bluetooth

Glasovno upravljanje

Digitalni radio DAB

ONLINE STORITVE SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in Oddaljeni dostop
• Zasebni klic v sili
• Online storitve, z enoto OCU: Safety&Service, Oddaljeni dostop

SEAT CONNECT gen3: Online infotainment
• Spletne storitve za Navi System+

*

KOLESA / 
PLATIŠČA

19’’ aluminijasta platišča *

Vijaki Tatcham

Zasilno rezervno kolo 18’’
• Set za zamenjavo(eHybrid ali oprema Zavore CUPRA Brembo: Set za popravilo pnevmatik)
• Minimizirano (space-saving) rezervno kolo za začasno uporabo, radialna pnevmatika (5 lukenj) (eHybrid ali 

oprema Zavore CUPRA Brembo: Tyre Fit)

*

Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah

Pnevmatike 245/40 R19 94W

STEKLA Električni pomik stekel spredaj in zadaj

Brisalec zadnjega stekla in sistem za pranje z nadzorom prekinitve

Vetrobransko steklo, toplotno izolirano, zvočno izolirano (minimiziranje zunanjega hrupa)

LUČI LED-zadnje luči, dinamični zadnji smerniki

Dinamično prilagajanje dometa žarometov (samodejno prilagajanje med vožnjo)

LED-žarometi z lečo

Sprednji meglenki LED s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

Indikator nivoja tekočine za pranje 

ZAKLEPANJE 
VOZILA

Centralni sistem zaklepanja Kessy Advanced (Go+Entry) brez funkcije Safe

Električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat z virtualnim pedalom 
• Senzorsko krmiljenje odpiranja pratljažnih vrat

*

Elektronska zapora diferenciala XDS 

OPIS OPREME DODATNO NA FORMENTOR



Cenik velja od 1. 1. 2021.

OPIS OPREME DODATNO NA FORMENTOR

VARNOST 3-točkovni varnostni pas za sredinski sedež zadaj

3-točkovna varnostna pasova spredaj

3-točkovna varnostna pasova za stranska sedeža zadaj, z nalepko ECE

Varnostni blazini za voznika in sovoznika, možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine

Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj + varnostni zavesi + kolenska varnostna blazina za voznika + 
interaktivna varnostna blazina spredaj med voznikom in sovoznikom
• Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj, varnostni zavesi, interaktivna varnostna blazina spredaj med 

voznikom in sovoznikom
• Varnostni blazini za voznika in sovoznika, kolenska varnostna blazina za voznika (na strani sovoznika)

*

Elektronski imobilizator

Opozorilnik za nepripet varnostni pas, optični in akustični, električni kontakt v zaponki spredaj in zadaj

SEDEŽI Pritrdišča za otroške sedeže i-Size, 2 x sidrišča Top Tether, pritrdišče za otroški sedež na sovoznikovem sedežu

Polica za odlaganje dokumentov pod voznikovim sedežem, predal pod sovoznikovim sedežem

Vzglavnika spredaj: integrirana v školjkasta sedeža *

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini (ročno)

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva v ledvenem delu (ročno)

Vzvod za enostavno podiranje naslona zadnje klopi iz prtljažnega prostora

Oblazinjenje CUPRA Formentor VZ: tkanina *

Školjkasta sprednja sedeža *

Trije vzglavniki zadaj

Zložljiva zadnja klop z deljivim (1/3 2/3) in nastavljivim naklonom in naslonom za roke

TRANSPORTNI 
SISTEMI

Obloga prtljažnega prostora, ločeni prostori za shranjevanje

Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

Talna obloga v 2. vrsti: tip 1

Koncept variabilnega prtljažnega prostora: dvojno dno

DODATKI Sistem Start-Stop

Dvotonska hupa



Cenik velja od 1. 1. 2021.

ZUNANJE BARVE

Univerzalna barva   Brez doplačila

• Bela barva B4B4

Kovinska barva   585

• Polnočno črna 0E0E

• Magnetno siva S7S7

• Urbano srebrna L5L5

Posebna barva   875

• Grafenovo siva R6R6

• Temno kamuflažna 9S9S

• Poželjivo rdeča E1E1

Mat barva   1.940

• Magnetno siva mat 9R9R

• Petrolejsko modra mat Q4Q4

STREŠNI SISTEMI

Panoramsko strešno okno PTC   1.265

• Veliki strešni sistem

ASISTENČNI SISTEMI

Paket Safe & Driving M  
(za Navi System+ 12’’)

PDG Obvezno z ZN2.  − 245

• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem 
razdalje ACC (+funkcija “Follow-to-Stop”  
v primeru DSG) in omejevalnikom hitrosti

• Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic 
Road Sign Display

• Asistenca Light Assist z avtomatskim 
vklopom/izklopom dolgih luči

PA K E T I  D O D AT N E  O P R E M E

C U P R A  F O R M E N TO R

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

OPIS OPREME KODA PAKETA OPOMBA FORMENTOR FORMENTOR VZ MPC* v EUR



Cenik velja od 1. 1. 2021.

Paket Safe & Driving L  
(za Navi System+ 12”)

PDI   670

• Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem 
kotu Side Assist, asistenca za stranski promet 
zadaj Exit Assist, asistenca za menjavo voznih 
pasov Lane Changing Assist, opozorilo pri 
izstopu iz vozila Exit Warning

• Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic 
Road Sign Display

• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem 
razdalje ACC (+funkcija “Follow-to-Stop”  
v primeru DSG) in omejevalnikom hitrosti

• Asistenca Light Assist z avtomatskim 
vklopom/izklopom dolgih luči

Paket Safe & Driving XL  
(za Media System + 10”)

PDN Na voljo le za DSG.  − 620

• Asistenca Lane Assist, asistenca Emergency 
Assist, asistenca Traffic Jam Assist 

• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem 
razdalje ACC (+funkcija “Follow-to-Stop” ) in 
omejevalnikom hitrosti

• Asistenca za menjavo voznih pasov Lane 
Changing Assist

• Asistenca Light Assist z avtomatskim 
vklopom/izklopom dolgih luči

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski 
obroč z obvolanskima prestavnima ročicama 
Tiptronic

Paket Safe & Driving XL 
(za Navi System+ 12”)

WDL Na voljo le za DSG. 
STD za 228kW 4Drive.

  620

• Asistenca Lane Assist, asistenca Emergency 
Assist, asistenca Traffic Jam Assist 

• Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem 
kotu Side Assist, asistenca za stranski promet 
zadaj Exit Assist, asistenca za menjavo voznih 
pasov Lane Changing Assist, opozorilo pri 
izstopu iz vozila Exit Warning

• Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic 
Road Sign Display

• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem 
razdalje ACC (+funkcija “Follow-to-Stop” ) in 
omejevalnikom hitrosti

• Asistenca Light Assist z avtomatskim 
vklopom/izklopom dolgih luči

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski 
obroč z obvolanskima prestavnima ročicama 
Tiptronic

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

OPIS OPREME KODA PAKETA OPOMBA FORMENTOR FORMENTOR VZ MPC* v EUR



Cenik velja od 1. 1. 2021.

Dinamično uravnavanje podvozja DCC PDC   765

• Prilagodljivo uravnavanje podvozja z 
neprekinjenim delovanjem + možnost izbire 
voznega profila CUPRA Drive Profile

• Sprednje blaženje

• Zadnje blaženje

Parkirna krmilna asistenca Park Assist PK5  

• Park Assist

Kamera za vzvratno vožnjo PCI   265

• Vzvratna kamera

Kamera Top View PCT  − 725

• Vključuje: sprednjo, zadnjo in 2 stranski 
kameri 

Kamera Top View PCT −  460

• Vključuje: sprednjo, zadnjo in 2 stranski 
kameri 

ZUNANJOST / FUNKCIJE

Črni strešni letvi PRN  

• Črni strešni letvi

•  Stranska stekla toplotno izolirana, temno 
tonirana (od B-stebrička in zadnje steklo)

Zavore CUPRA Brembo PBB Na voljo samo z 19’’ 
platišči. 

Ni na voljo za eHybrid. 
Ni na voljo s PG6.

−  2.170

• Tyre Fit set za popravilo pnevmatik

• Set

• Kolutne zavore spredaj

NOTRANJOST / FUNKCIJE

Zimski paket: ogrevana sprednja sedeža + 
ogrevan volanski obroč

WW1   385

• Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena 
nastavitev 

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski 
obroč z obvolanskima prestavnima ročicama 
Tiptronic

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - AVDIO IN 
NAVIGACIJA

Zvočni sistem BeatsAudio PNB Obvezno s PG6.   485

• Zvočni sistem z nizkotonskim zvočnikom, 
‘branded’ design 2 

Navi System+ 12’’ ZN2 Obvezno s PZ4.   870

• Infotainment sistem MIB3 (verzija 2)

• Navigacijski sistem 

• Glasovno upravljanje

Kartografija Evrope + MapCare PZ4   Brez doplačila

• Integrirana kartografija EU

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

OPIS OPREME KODA PAKETA OPOMBA FORMENTOR FORMENTOR VZ MPC* v EUR



Cenik velja od 1. 1. 2021.

ONLINE STORITVE

SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in 
Oddaljeni dostop

R3C - storitve Safety&Service 
za 10 let,  

- storitve Oddaljeni 
dostop za 1 leto 
- storitve Online 

Infotainment za 1 leto 
(po preteku je potrebna 

obnovitev) 
Obvezno z ZN2 in R3D.

  Brez doplačila

• Zasebni klic v sili

• Online storitve, z enoto OCU: 
Safety&Service, Oddaljeni dostop

SEAT CONNECT gen3: Media & Internet R3D Prenos podatkov ni 
vključen.  

Obvezno z ZN2 in R3C.

  Brez doplačila

• Spletne storitve za Navi System+

KOLESA/PLATIŠČA

18” aluminijasta platišča Performance 38/1 
Machined 
barva: Sport Black Matt/Silver

PUK  − 390

• Aluminijasta platišča 8J x 18

• Pnevmatike 245/45 R18 96W (super nizek 
kotalni upor, gen. 2 (polimerni premaz))

18" aluminijasta platišča Performance 38/2 
Machined 
barva: Sport Black Matt /Silver 

 − 580

• Aluminijasta platišča 8J x 18 PUL

• Pnevmatike 245/45 R18 96W (super nizek 
kotalni upor, gen. 2 (polimerni premaz))

19” aluminijasta platišča Exclusive 38/3 
Machined  
barva: Sport Black Matt/Silver

PUW   780

• Aluminijasta platišča 8J x 19

• Pnevmatike 245/40 R19 94W (super nizek 
kotalni upor, gen. 2)

za ≥ 180kW .

19” aluminijasta platišča Exclusive 38/4 
Machined Aerowheels  
barva: Sport Black Matt / Silver

P8V  − 1.460

• Aluminijasta platišča 8J x 19

• Pnevmatike 245/40 R19 94W (super nizek 
kotalni upor, gen. 2) 

19” aluminijasta platišča Exclusive 38/4 
Machined Aerowheels  
barva: Sport Black Matt / Silver

P8V Ni na voljo s PBB. −  680

• Aluminijasta platišča 8J x 19

• Pnevmatike 245/40 R19 94W (super nizek 
kotalni upor, gen. 2) 

19” aluminijasta platišča Exclusive 38/5 
Machined  
barva: Sport Black/Copper

PYA −  200

• Aluminijasta platišča 8J x 19

• Pnevmatike 245/40 R19 94W (polimerni 
premaz)

Zasilno rezervno kolo 18’’ PG6 Ni na voljo za eHybrid. 
Ni na voljo s PBB.

  75

• Set za zamenjavo

• Minimizirano (space-saving) rezervno kolo za 
začasno uporabo, radialna pnevmatika  
(5 lukenj)

 Serijsko           Opcijsko          − Ni na voljo 
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Cenik velja od 1. 1. 2021.

ZAKLEPANJE VOZILA

Električno odpiranje in zapiranje prtljažnih 
vrat z virtualnim pedalom 

PCD   510

• Senzorsko krmiljenje odpiranja pratljažnih 
vrat

VARNOST

Alarm (vključuje funkcijo Safe) WAS   265

•  Protivlomni alarmni sistem, notranji nadzor, 
hupa in zaščita pred vleko

• Sistem zaklepanja brez ključa Kessy+  
funkcija Safe

Stranske varnostne blazine zadaj + 
kolenska varnostna blazina za voznika

PA7   320

• Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj, 
varnostni zavesi, interaktivna varnostna 
blazina spredaj med voznikom in sovoznikom

• Varnostni blazini za voznika in sovoznika, 
kolenska varnostna blazina za voznika (na 
strani sovoznika)

Asistenca Pre-Crash Assist PAQ   150

• Proaktivna zaščita potnikov Pre-Crash Assist

SEDEŽI

Oblazinjenje: usnje v črni barvi, sprednja 
sedeža školjkasta, ogrevana, voznikov 
električno nastavljiv in s spominsko 
funkcijo 

WL1 Ni na voljo s PW1.  − 1.460

• Oblazinjenje črno usnje CUPRA 

• Ogrevanje sprednjih sedežev,  
ločena nastavitev 

• Vzglavnika spredaj: integrirana  
v školjkasta sedeža

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan  
volanski obroč 

• Električno nastavljiv ledveni del za  
voznikov sedež

• Školjkasta sprednja sedeža

• Voznikov sedež: električno nastavljiv,  
s spominsko funkcijo, sovoznikov sedež: 
ročno nastavljiv po višini

• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, 
električno nastavljivi, poklopni, ločeno 
ogrevani 

• Paneli vrat v delnem usnju 

• Predal pod sovoznikovim sedežem
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Cenik velja od 1. 1. 2021.

Oblazinjenje: usnje v črni barvi, sprednja 
sedeža školjkasta, ogrevana, voznikov 
električno nastavljiv in s spominsko 
funkcijo 

WL1 −  1.075

• Oblazinjenje črno usnje CUPRA 

• Ogrevanje sprednjih sedežev,  
ločena nastavitev 

• Vzglavnika spredaj: integrirana  
v školjkasta sedeža

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski 
obroč 

• Električno nastavljiv ledveni del  
za voznikov sedež

• Školjkasta sprednja sedeža

• Voznikov sedež: električno nastavljiv,  
s spominsko funkcijo, sovoznikov sedež: 
ročno nastavljiv po višini

• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, 
električno nastavljivi, poklopni, ločeno 
ogrevani 

• Paneli vrat v delnem usnju 

• Predal pod sovoznikovim sedežem

Oblazinjenje: usnje v petrolejasto 
modri barvi, sprednja sedeža školjkasta, 
ogrevana, voznikov električno nastavljiv in 
s spominsko funkcijo 

WLF Ni na voljo s PW1.  − 1.460

• Oblazinjenje petrolejasto modro usnje 
CUPRA 

• Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena 
nastavitev 

• Vzglavnika spredaj: integrirana  
v školjkasta sedeža

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan  
volanski obroč 

• Električno nastavljiv ledveni del za voznikov 
sedež

• Školjkasta sprednja sedeža

• Voznikov sedež: električno nastavljiv,  
s spominsko funkcijo, sovoznikov sedež: 
ročno nastavljiv po višini

• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, 
električno nastavljivi, poklopni, ločeno 
ogrevani 

• Predal pod sovoznikovim sedežem

• Paneli vrat v delnem usnju 
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Cenik velja od 1. 1. 2021.

Oblazinjenje: usnje v petrolejasto 
modri barvi, sprednja sedeža školjkasta, 
ogrevana, voznikov električno nastavljiv in 
s spominsko funkcijo 

WLF −  1.075

• Oblazinjenje petrolejasto modro usnje CUPRA 

• Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena nastavitev 

• Vzglavnika spredaj: integrirana  
v školjkasta sedeža

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski 
obroč 

• Električno nastavljiv ledveni del za voznikov 
sedež

• Školjkasta sprednja sedeža

• Voznikov sedež: električno nastavljiv,  
s spominsko funkcijo, sovoznikov sedež: 
ročno nastavljiv po višini

• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, 
električno nastavljivi, poklopni, ločeno 
ogrevani 

• Predal pod sovoznikovim sedežem

• Paneli vrat v delnem usnju 

Voznikov sedež: električno nastavljiv, s 
spominsko funkcijo

WTE −  450

• Oblazinjenje CUPRA Top: tkanina

• Električno nastavljiv ledveni del za voznikov 
sedež

• Školjkasta sprednja sedeža

• Voznikov sedež: električno nastavljiv,  
s spominsko funkcijo, sovoznikov sedež: 
ročno nastavljiv po višini

• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, 
električno nastavljivi, poklopni, ločeno 
ogrevani 

• Predal pod sovoznikovim sedežem

• Paneli vrat v delnem usnju 

TRANSPORTNI SISTEMI

Predpriprava za vlečno kljuko PRP Ni na voljo s PGR.   150

• Predpriprava za vlečno kljuko

Električna vlečna kljuka PGR Ni na voljo s PRP.   770

• Električna poklopna vlečna kljuka  
(mehansko nihajna)

DODATKI/TEHNIKA

Brezžični polnilnik mobilnih telefonov 
Connectivity Box 

PB2   195

• Connectivity box z brezžični polnilnik in 
ojačevalnik mobilnega signala

OSTALO

Podaljšano jamstvo za 5. leto SI5
Ni na voljo za eHybrid

  410

Podaljšano jamstvo za 5. in 6. leto SI6   820
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Cenik velja od 1. 1. 2021.

B R E Z P L A Č N A  A S I S T E N C A 
24 ur na dan lahko pokličete na brezplačno številko klicnega 
centra:
080 19 30 (ali iz tujine: +386 1 582 51 02)

P O R S C H E  F I N A N C E  G R O U P 
S L O V E N I A
V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v 
našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi 
pogoji, vozilo ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo 
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in številne 
nepotrebne poti.  
S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo 
pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja prilagojeno 
vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Odgovor boste 
prejeli že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov. Izbirate 
lahko med različnimi oblikami financiranja:
• kreditKlasik

• kreditPlus

• operativni leasing

• finančni leasing in

• finančni leasing Plus

Dne 01. 09. 2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja 
vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. 
globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP). 
Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi 
goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v tem ceniku 
zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in 
zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene 
po postopku WLTP. Več informacij najdete na spletnih straneh 
www.cupraofficial.si oz. pri pooblaščenem trgovcu CUPRA.

Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2 ki vsebujejo 
podatke za vse nove modele osebnih vozil CUPRA, so brezplačno 
na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu CUPRA in na 
www.cupraofficial.si. 

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče 
priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene 
paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo 
odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o 
cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico 
do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih 
podatkih in cenah. Cene v ceniku vključujejo davek na motorna 
vozila, ki je izračunan za konkretno vozilo. Ker je znesek davka na 
motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih 
po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva 
na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka 
na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike 
v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila 
z izbrano dodatno opremo poslužite konfiguratorja oziroma za 
ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Proizvajalec: SEAT S.A. 
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o.


