Cenas
un aprīkojums

JAUNAIS
FORMENTOR

Jaunais Formentor
Modeļa kods

Dzinējs

Jauda
kW/Zs

Transmisija

Cena
EUR ar PVN

KM7BEZ

1.5 TSI

110 / 150

DSG-7

29 500

KM7BHT

2.0 TSI

140 / 190

DSG-7 4Drive

32 900

2.0 TSI

228 / 310

DSG-7 4Drive

37 500

180 / 245

DSG-6

39 900

CUPRA

VZ
KM7CQT
KM7CVY

1.4 TSI e-HYBRID

TSI - Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs

e-HYBRID - No elektrotīkla lādējams hibrīds (Plug-in Hybrid)

DSG - Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba

4Drive - Pilnpiedziņas sistēma

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Cena uzrādīta ar PVN 21%, tajā nav iekļauta reģistrācijas un CO2 nodokļa izmaksas.
• Šī cenu lapa ir izdota 01.10.2021. Visas iepriekš izdotās konkrētā modeļa cenu lapas nav spēkā.
CUPRA Latvija
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CUPRA Formentor

VZ

CUPRA

Standarta aprīkojums
EK STERJERS
Vieglmetāla diski "Performance 38/1" R18
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Vieglmetāla diski 8J x 18
∙ Riepas 245/45 R18

●

Vieglmetāla diski "Exclusive 38/3"
(Machined / Sport Black / Silver) R19
∙ Vieglmetāla diski 8J x 19
∙ Riepas 245/40 R19

●

VZ sporta bampers aizmugurē

●

Sporta dizaina aizmugurējais spolieris

●

●

Ārējie atpakaļskata spoguļi Dark Aluminium krāsā

●

●

Glancēti melnas sānu logu aplodas

●

●

Glancēti melni jumta reliņi

●

●

High LED priekšējie lukturi ar projekcijas lēcām un īpaši akcentētiem pagrieziena rādītājiem

●

●

LED priekšējie miglas lukturi ar statisko līkumgaismu funkciju

●

●

High LED Plus aizmugurējie lukturi ar Infinite Light izgaismojumu, dinamisku open/close funkciju
un dinamiskiem pagrieziena rādītājiem

●

●

Iekāpšanas apgaismojums ārējos sānu spoguļos

●

●

Karstumaizturoši sānu stikli, tonēti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls

●

●

Melna griestu apdare

●

●

Auduma / ādas imitācijas sēdekļu apdare (melna)

●

●

Sportiska dizaina komforta sēdekļi priekšā

●

I N TERJERS

Sporta sēdekļi priekšā

●

Augstumā regulējami priekšējie sēdekļi

●

●

Muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem

●

●

Apsildāma, perforētas ādas apdares multi-funkcionāla sporta stūre (ātrumu pārslēgšanas vadība uz stūres)

●

Apsildāma, perforētas ādas apdares multi-funkcionāla sporta stūre
(ātrumu pārslēgšanas vadība, kā arī braukšanas režīmu iestatīšanas pogas uz stūres)

●

(tikai 310 Zs versijai)
LED komforta apgaismojums

●

Salona priekšdaļu aptverošs daudzkrāsu LED komforta apgaismojums ar Smart funkciju

●

Metāliskas pedāļu uzlikas

●

Izgaismotas sliekšņu uzlikas priekšējām durvīm

●

●

Priekšējais elkoņbalsts, ventilācijas atveres aizmugurē sēdošajiem

●

●

Izgaismoti spogulīši priekšējos saulessargos

●

●

Lasīšanas apgaismojums priekšā un aizmugurē sēdošajiem

●

●

Dalīta, nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne (40:60), ar centrālo elkoņbalstu

●

●

●

●

Augstumā regulējama bagāžas nodalījuma grīda
(nav pieejama e-HYBRID versijai)

CUPRA Latvija

● standarta aprīkojums
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CUPRA Formentor

CUPRA

VZ

Standarta aprīkojums
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

●

●

Elektroniska stāvbremze ar Auto Hold funkciju

●

●

Brīdinājums par riepu spiediena izmaiņām

●

●

"Rest Assist" - brīdinājums par vadītāja nogurumu

●

●

"Front Assist" - sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma, avārijas bremzēšana pilsētā
(automašīnu, riteņbraucēju un gājēju atpazīšana)

●

●

Adaptīvā kruīza kontrole

●

DR O ŠĪBA UN BRAUK ŠAN AS PAL ĪG SIST Ē M AS

Adaptīvā kruīza kontrole ar savlaicīgas reaģēšanas (navigācijas) funkciju
"Lane Assist" - braukšanas joslas uzturēšanas sistēma ar aktīvo stūrēšanas funkciju

●
●

"Lane Assist Plus" - braukšanas joslas uzturēšanas sistēma ar adaptīvo stūrēšanas funkciju
"Turn Assist" - piestūrēšana ārkārtas situācijās

●
●

"Sign Assist" - ceļa zīmju atpazīšana
"Light Assist" - automātiska tālo gaismu pārslēgšana

●
●

●

●

"Side Assist" - aklās zonas noteikšana

●

"Rear Cross Traffic Alert" - brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas

●

"Exit Warning" - brīdinājums par durvju atvēršanu

●

"Travel Assist" - braukšanas palīgsistēma

●

"Emergency Assist" - daļēji autonoma transportlīdzekļa vadība ārkārtas situācijā

●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējam atslēdzams)

●

●

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem,
centrālais drošības spilvens starp priekšējiem pasažieriem

●

●

Atgādinājums par nepiesprādzētām drošības jostām priekšā un aizmugurē

●

●

ISOFIX stiprinājumu vietas 3 bērnu sēdeklīšiem (2 aizmugurējā sēdeklī un 1 priekšējā pasažiera sēdeklī)

●

●

Sistēma "Park Assist"
∙ Aktīvā stūrēšanas palīgsistēma novietošanai stāvvietā
∙ Stāvvietā novietošanas sensori priekšā, aizmugurē un sānos

●

●

Atpakaļskata kamera

●

Ārkārtas zvanu sistēma

●

Riepu remontkomplekts (kompresors, putas)

●

Mazizmēra rezerves ritenis (R18), uzgriežņu atslēga un domkrats

●

●

(nav pieejama e-HYBRID versijai)
M U LTIVIDE UN S AVIE N OJAM ĪBA
Digitāls mērinstrumentu panelis

●

Mediju sistēma Plus ar 10-collu skārienekrānu

●

Navigācijas sistēma Plus ar 12-collu skārienekrānu

●

●

Bluetooth brīvroku sistēma

●

●

2 USB pieslēgvietas (Type C) priekšā un 2 aizmugurē

●

●

Full Link viedtelefona integrācija (bezvadu un vadu savienojums)

●

●

6 skaļruņi

●

●

Digitālā radio uztveršana (DAB)

●

●

CUPRA Latvija
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CUPRA Formentor

CUPRA

VZ

Standarta aprīkojums

●

●

KO M FORTS UN FUNKC IO N AL ITĀT E
Sistēma "Keyless Entry & Go" - bezatslēgas durvju slēgšana, dzinēja iedarbināšana ar pogu
Elektriska bagāžas nodalījuma vāka atvēršana un aizvēršana, Virtual Pedal funkcija atvēršanai ar kājas kustību

●

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

●

●

Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā un aizmugurē

●

●

Karstumaizturošs vējstikls

●

●

Automātiska 3-zonu klimata kontroles sistēma Climatronic ar atsevišķu temperatūras kontroli aizmugurē sēdošajiem

●

●

Priekšējo sēdekļu apsilde

●

●

(priekšējā pasažiera pusē automātiskas pielāgošanās funkcija braucot atpakaļgaitā)

Autonomā apsilde (elektriska)

●

(tikai e-HYBRID versijai)
Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis

●

●

Lietus sensors

●

●

230 V kontaktligzda bagāžas nodalījumā

●

●

Progresīvā stūres iekārta

●

●

Elektronisks priekšējā diferenciāļa bloķētājs (XDS), dinamiska vilkmes kontrole

●

●

VA DĀ MĪBA

Dinamiska balstiekārtas vadība
∙ Regulējama amortizatoru stingrība
∙ Braukšanas režīmu iestatīšana

●

Ventilējamas disku bremzes priekšā un aizmugurē

●

A KU MUL ATORS UN U Z L ĀD E ( t ikai e -H YBRI D ve rsi j a i )
Litija jonu augstsprieguma akumulators - nominālā ietilpība 12.8 kWh, izmantojamā ietilpība 9.2 kWh

●

Uzlādes ligzda (Type 2, AC)

●

Kabelis uzlādei no mājsaimniecības rozetes (Mode 2, 8 A)

●

Kabelis uzlādei no publiskajām un wallbox tipa uzlādes ierīcēm (Type 2, Mode 3, 16 A)

●

GA R A NTIJA
Ražotāja garantija - 5 gadi / 100 000 km

●

Ražotāja garantija augstsprieguma akumulatoram - 8 gadi / 160 000 km

●

(tikai e-HYBRID versijai)
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CUPRA Formentor

Kods

CUPRA

VZ

Cena
EUR ar PVN

Papildaprīkojums

Nemetāliska krāsa
∙ Candy White (B4B4)

O

●

●

0

Metāliska krāsa
∙ Magnetic Tech Grey (S7S7)
∙ Midnight Black (0E0E)
∙ Asphalt Blue (5U5U)
∙ Nevada White (2Y2Y)

M

633

Speciālā krāsa (metāliska)
∙ Graphene Grey (R6R6)
∙ Desire Red (E1E1)
∙ Dark Camouflage (9S9S)

C

949

Speciālā krāsa (matēta)
∙ Petrol Blue (Q4Q4)
∙ Magnetic Tech Grey (9R9R)

T

2110

Vieglmetāla diski "Performance 38/2" R18
(Machined / Sport Black / Silver)
∙ Vieglmetāla diski 8J x 18
∙ Riepas 245/45 R18

PUL

225

Vieglmetāla diski "Exclusive 38/5" R19
(Machined / Sport Black / Copper)
∙ Vieglmetāla diski 8J x 19
∙ Riepas 245/40 R19

PYA

315

P8V

738

P8W

943

Vieglmetāla diski "Exclusive 38/7" R19
(Machined / Sport Black / Copper)
∙ Vieglmetāla diski 8J x 19
∙ Riepas 245/40 R19

PYB

1100

Mazizmēra rezerves ritenis (R18), uzgriežņu atslēga un domkrats
(ne ar PBB)
(nav pieejams e-HYBRID versijai)

PG6

V I R SBŪVES KRĀS A

R I TE ŅU DIS KI / RIE PAS

Vieglmetāla diski "Exclusive 38/4 Aero" R19
(Machined / Sport Black Matt / Silver)
∙ Vieglmetāla diski 8J x 19
∙ Riepas 245/40 R19
(ne ar PBB)
Vieglmetāla diski "Exclusive 38/6 Aero" R19
(Machined / Sport Black / Copper)
∙ Vieglmetāla diski 8J x 19
∙ Riepas 245/40 R19
(ne ar PBB)

CUPRA Latvija

● standarta aprīkojums

●

papildaprīkojums

80

6

VZ

Cena
EUR ar PVN

Kods

Papildaprīkojums

CUPRA

CUPRA Formentor

●

285

D R O ŠĪBA UN BRAUK ŠAN AS PAL ĪG SIST Ē M AS
Atpakaļskata kamera

PCI

360° apkārtskata kamera

PCT

"Pre-crash Assist" - proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma

PAQ

159

Aizmugurējie sānu un vadītāja ceļgalu drošības spilveni

PA7

348

PDG

0

PDH

465

PDI

465

PDN

675

Braukšanas palīgsistēmu pakotne (M) navigation sistēmai Plus
∙ Adaptīvā kruīza kontrole ar savlaicīgas reaģēšanas (navigācijas) funkciju
∙ "Sign Assist" - ceļa zīmju atpazīšana

786
501

(tikai ar ZN1)
Braukšanas palīgsistēmu pakotne (L) mediju sistēmai Plus
∙ "Side Assist" - aklās zonas noteikšana
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas
(tikai ar PLH)
Braukšanas palīgsistēmu pakotne (L) navigācijas sistēmai Plus
∙ Adaptīvā kruīza kontrole ar savlaicīgas reaģēšanas (navigācijas) funkciju
∙ "Sign Assist" - ceļa zīmju atpazīšana
∙ "Side Assist" - aklās zonas noteikšana
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas
∙ "Exit Warning" - brīdinājums par durvju atvēršanu
(tikai ar ZN1 un PLH)
Braukšanas palīgsistēmu pakotne (XL) mediju sistēmai Plus
∙ "Lane Assist Plus" - braukšanas joslas uzturēšanas sistēma ar adaptīvo stūrēšanas funkciju
∙ "Side Assist" - aklās zonas noteikšana
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas
∙ "Travel Assist" - braukšanas palīgsistēma
∙ "Emergency Assist" - daļēji autonoma transportlīdzekļa vadība ārkārtas situācijā
(tikai ar PLH)
Braukšanas palīgsistēmu pakotne (XL) navigācijas sistēmai Plus
∙ Adaptīvā kruīza kontrole ar savlaicīgas reaģēšanas (navigācijas) funkciju
∙ "Sign Assist" - ceļa zīmju atpazīšana
∙ "Lane Assist Plus" - braukšanas joslas uzturēšanas sistēma ar adaptīvo stūrēšanas funkciju
∙ "Side Assist" - aklās zonas noteikšana
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas
∙ "Exit Warning" - brīdinājums par durvju atvēršanu
∙ "Travel Assist" - braukšanas palīgsistēma
∙ "Emergency Assist" - daļēji autonoma transportlīdzekļa vadība ārkārtas situācijā

WDL

●

675

(tikai ar ZN1 un PLH)
M U LTIVIDE UN S AVI E N OJAM ĪBA
Navigācijas sistēma Plus ar 10-collu skārienekrānu

ZN1

795

Connectivity Box
∙ Bezvadu uzlāde viedtālrunim
∙ Mobilo sakaru signāla pastiprinātājs

PB2

212

PNB

528

BeatsAudio™ skaņas sistēma
∙ 340 W skaņas pastiprinātājs
∙ 9 skaļruņi
∙ Zemo frekvenču skaļrunis
(tikai ar PG6 vai PBB)
(nav pieejams e-HYBRID versijai)
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Cena
EUR ar PVN

VZ

Kods

Papildaprīkojums

CUPRA

CUPRA Formentor

K LI M ATS
Panorāmas jumta lūka
∙ Elektriski vadāma stikla jumta lūka
Autonomā apsilde
∙ Ar degvielu darbināma autonomā apsilde, ar pulti un laika iestatīšanu

PTC

1161

PPH

1003

(tikai 4Drive versijai)
I N TE RJERA AP DARE U N SĒ D E KĻ I
Salona priekšdaļu aptverošs daudzkrāsu LED komforta apgaismojums ar Smart funkciju

PLH

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis, sporta sēdekļi priekšā
∙ Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
∙ Ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju

WTE

358

Ādas sēdekļu apdare (melna), sporta sēdekļi priekšā
∙ Nappa ādas apdare priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
∙ Ādas imitācijas apdare sēdekļu sānos un uz durvju paneļiem
∙ Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
∙ Ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju

WL1

1166

Ādas sēdekļu apdare (Petrol Blue), sporta sēdekļi priekšā
∙ Nappa ādas apdare priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
∙ Ādas imitācijas apdare sēdekļu sānos un uz durvju paneļiem
∙ Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
∙ Ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju

WLF

1166

Signalizācija

WAS

285

Elektriska bagāžas nodalījuma vāka atvēršana un aizvēršana, Virtual Pedal funkcija
atvēršanai ar kājas kustību

PCD

Sakabes āķis
∙ Izbīdāms sakabes āķis ar elektrisku atbrīvošanu
∙ Elektrisks savienotājs (13 pin)

PGR

●

199

KO M FORTS UN FUNKC IO N AL ITĀT E

●

548
883

VA DĀ MĪBA
Dinamiska balstiekārtas vadība
∙ Regulējama amortizatoru stingrība
∙ Braukšanas režīmu iestatīšana
CUPRA Brembo bremžu sistēma
∙ Perforētas disku bremzes priekšā
∙ Riepu remontkomplekts (kompresors, putas)

PDC

●

833

PBB

2356

YW9

589

(ne ar PG6)
PAGA RINĀTĀ GARA N T IJA
Pagarinātā garantija - 5 gadi / 150 000 km

CUPRA Latvija
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8

Attēli ir ilustratīvi. Faktiskais automašīnas izskats ir atkarīgs no izvēlētā aprīkojuma.
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