Formentor 1.5 TSI DSG
Koda vozila DYQVEB
Cena
Formentor 1.5 TSI DSG

Cena skupaj

34.649,77 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene
niso dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in
dodatne opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za
doplačilo oz. prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela. Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte
o natančnem obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij
CO2. Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2,
izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP
vrednosti osnova za obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka,
ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov.
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Motor
1498 ccm Pogon spredaj DSG 7-stopenjski avtomatski
Moč 110 kW / 150 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 6,70 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 151 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 151 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0142 g/km

Zunanji lak
rdeča

poželjivo rdeča

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna
Armaturne plošče: Soul Black
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna
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870,70 €

Oprema
interna koda
Nadzor zaviranja za vozila brez
električnega pogona (ESC in elektromehanski ojačevalnik zavor)
interna koda
Tyre Fit set za popravilo pnevmatik
Pozdravna luč
Interna koda
Progresivno krmiljenje
Interna koda
Elektronska zapora diferenciala XDS
Interna koda
Večfunkcijski volanski obroč: oblečen v
usnje
odbijači CUPRA v barvi vozila
Logotip CUPRA
Pritrdišča za otroške sedeže i-Size, 2 x
sidrišča Top Tether, pritrdišče za otroški sedež na sovoznikovem sedežu
interna koda
Streha Standard
Koncept variabilnega prtljažnega
prostora: dvojno dno
Sprednja sedeža nastavljiva po višini
(ročno)
Paneli vrat
Zložljiva zadnja klop z deljivim (1/3
2/3) in nastavljivim naklonom in naslonom za roke
interna koda
Strešni letvi v bleščeči črni barvi
Trije vzglavniki zadaj
interna koda
Interna koda
Interna koda
Možnost odklepanja prtljažnih vrat iz
notranjosti vozila
Vetrobransko steklo: toplotnoizolacijsko
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Oprema
Centralni sistem zaklepanja Kessy
Advanced (Go+Entry) brez funkcije Safe
Dodatno zatemnjena stekla
- Stranska stekla toplotno izolirana, temno tonirana (od B-stebrička in zadnje steklo)
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Interna koda
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Žepa na hrbtni strani naslonjal
sprednjih sedežev
interna koda
Črni dekorativni elementi
Obloga prtljažnega prostora, ločeni
prostori za shranjevanje
Interna koda
Zadnji usmernik zraka v barvi vozila
Interna koda
Senčnika z osvetljenima ogledaloma,
air-bag nalepka na senčniku in B- stebričku
Vzglavnika spredaj
Stranski varnostni blazini spredaj,
varnostni zavesi in interaktivna varnostna blazina spredaj med voznikom in sovoznikom
Naslon za roke spredaj
Logotip CUPRA na volanskem obroču
zunanji ogledali in vratne kljuke v
barvi vozila
Strop vozila v črni barvi
Prestavna ročica: oblečena v usnje
Zunanji ogledali: električno
nastavljivi, poklopni, ogrevani, sovoznikov s funkcijo pomika navzdol pri vzvratni vožnji
interna koda
Interna koda
Aktivni info zaslon Medium
Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
Sistem Start-Stop
Sprednja sedeža nastavljiva v ledvenem
delu
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Oprema
Interna koda
Interna koda
Parkirna krmilna asistenca Park Assist
- Vključuje sprednje in zadnje parkirne senzorje
Interna koda
Sprednje luči LED
napr.za brisanje in čišč.zadnjega stekla
Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za
prekinitev in senzor za dež in svetlobo
Dinamično prilagajanje dometa žarometov
(samodejno prilagajanje med vožnjo)
7 zvočnikov (pasivni)
Bralne lučke: 2 spredaj, 2 zadaj
LED-osvetlitev prtljažnega prostora
LED-zadnje luči, dinamični zadnji
smerniki
Sprednji meglenki LED s funkcijo
osvetlitve pri vožnji v ovinek
Interna koda
dvotonska hupa
Funkcija Coming Home
Interna koda
interna koda
Interna koda
Full Link
18" aluminijasta platišča
Pnevmatike 245/45 R18 96W
Samodejna klimatska naprava Climatronic
(3-področna) z dodatnimi gumbi za upravljanje v 2. vrsti
Volanski obroč na levi strani
Oblazinjenje CUPRA Mid: tkanina
Paket Safe & Driving M (za Media System+
10'') - Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC (+funkcija "Follow-toStop" v primeru DSG) in omejevalnikom hitrosti - Asistenca Light Assist z avtomatskim
vklopom/izklopom dolgih luči
Parkirna krmilna asistenca Park Assist
- Vključuje sprednje in zadnje parkirne senzorje
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Oprema
Sprednja sedeža Standard
Dekorativni vstavki v armaturni plošči
Glasovno upravljanje
Dodatki v notranjosti: Dark alu glossy
Polica za odlaganje dokumentov pod
voznikovim sedežem, predal pod sovoznikovim sedežem
Ambientna osvetlitev LED Wraparound
DAB - Digital Audio Broadcasting
SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in
Oddaljeni dostop
Interna koda
Instrumentna plošča, merilnik hitrosti
km/h
USB tip C: 2x spredaj, 2x zadaj
Električna parkirna zavora
(vključuje funkcijo Autohold)
Vzvod za podiranje naslona sedežev druge
vrste iz prtljažnega prostora
Stopalke Standard
Osvetljena pragova sprednjih vrat
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
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Dodatna oprema
Kamera za vzvratno vožnjo
Paket Safe & Driving M (za Navi System+
12'') - 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 (STD za CUPRA Mid motorje, ko
vključuje ZN2)

241,18 €

kartograﬁja Evrope (z Mapcare)
(na voljo le v kombinaciji z ZN2)

0,- €

SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in
Oddaljeni dostop (za Navi System+)

0,- €

SEAT CONNECT gen3: Media & Internet

0,- €

Interna koda

0,- €

Zimski paket:
- Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena nastavitev Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski obroč z
obvolanskima prestavnima ročicama Tiptronic
Navi System+ 12''
- Infotainment sistem MIB3 (verzija 2) - Navigacijski sistem
High - Glasovno upravljanje
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0,- €
261,20 €

381,62 €

865,49 €

Tehnični podatki
Motor - vrsta

1.5 bencin

Moč

110 kW 150 KM

Gibna prostornina

1498 ccm

Menjalnik

DSG 7-stopenjski avtomatski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

5

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

1980 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1463 kg

Dejanska masa vozila

1474 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

6,70 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

151 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0142 g/km

Številka šasije

VSSZZZKMZMR022678

Trgovec
Avto Cerar
Perovo 23
1241 Kamnik
+386 1 83 95 040
info@avtocerar.si
https://www.avtocerar.si
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