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*automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus vaizdo 
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CUPRA Formentor vz 2.0 TSI 310AG DSG-7 4DRIVE 

 

 

2.0 TSI 310AG Start&Stop Turbo benzinas

Variklio darbinis tūris cm3 / pav arų dėžė 1984 / automatinė DSG-7

Maksimali galia kW(AG) /aps.min. 228(310) / 5.450-6.500

Maksimalus greitiskm/h / Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100km/h 

(s)

250 / 4,9

Vidutinės kuro sąnaudos l/100km/ CO2 g/km (pagal WLTP) 8,2 - 9,0 / 186 - 203

Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)  4.450 / 1.839 / 1.511 / 2.680

Bagažinės talpa (l) / Kuro bako talpa (l) 420 / 55

 Magnetic Tech Grey (S7S7)

PB2
Connectivity Box

∙ Išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija
225,00 

PNB 560,00 

WL1 1 237,00 

Originalūs medžiaginiai kilimėliai 130,00 

Registracija/ KET paketas 440,00 

BeatsAudio™ garso sistema

- 340W stiprintuvas

- 9 garsiakalbiai

- Žemų dažnių garsiakalbis

(tik su PG6 arba PBB)

(negalima su e-HYBRID versija)

43 664,00 €Automobilio kaina su papildoma įranga:

Odiniai sėdynių apmušalai (juodos spalvos), sportinio dizaino priekinės 

sėdynės

∙ Nappa odos priekinių ir galinių sėdynių apmušalai

∙ Vidinėje durų pusėje - dirbtinės odos apdailos

∙ Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atminties fukcija

∙ Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija

PAPILDOMA ĮRANGA

Variklis / 

Versija
40 400,00 €

Metalizuota spalva

KM7CQT

Spalva M 672,00 
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Bazinė įranga 
 
 

    
 

IŠORĖS ĮRANGA Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 38/3" (Machined, Sport Black / Silver) R19 

 Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 

 Padangos 245/40 R19 

 VZ sportinio dizaino bamperiai 

 Sportinio dizaino galinis aptakas 

 Dark Aluminium spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 

 Juodos spalvos blizgi šoninių langų apdaila 

 Juodos spalvos blizgūs stogo bėgeliai 

 High LED priekiniai žibintai su lešiu ir važiavimo posūkiuose LED šviesomis 

 LED priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija 

 High LED Plus galinis vientisas žibintas "Infinite Light" su dinamine šviesų demonstracija 

 
(su dinaminėmis atrakinimo/užrakinimo šviesomis bei dinaminėmis važiavimo posūkiuose 
šviesomis) 

 Pasitikimo šviesos išoriniuose galinio vaizdo veidrodžiuose 

 Šilumą izoliuojantys, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 

  

VIDAUS ĮRANGA Juodos spalvos lubų apmušimas 

 Juodos spalvos tekstilės/odos imitacijos sėdynių apmušalai 

 Sportinio dizaino priekinės sėdynės (bucket) 

 Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės 

 Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama 

 Šildomas, perforuota oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas su pavarų perjungimo galimybe  

 Aplinką sudarantis daugiaspalvis LED interjero apšvietimas 

 Metalizuoti pedalai 

 Apšviečiamos priekinių durų optikos apsauginės slenksčių juostos su CUPRA užrašu 

 Priekinis vidurinis ranktūris, orlaidės galiniams keleiviams 

 Apšviečiami veidrodžiai skydeliuose nuo saulės priekiniams keleiviams 

 Skaitymo šviesos priekyje ir gale 

 Dalomas galinės sėdynės atlošas (40:60) su centriniu porankiu viduryje 

 Reguliuojamo aukščio bagažinės grindys 

  

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) 

 Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija 

 Padangų oro slėgio indikacija 

 "Rest Assist" - nuovargio atpažinimo sistema 

 
"Front Assist" - įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema su avarinio stabdymo funkcija 
(automobilių, pėsčiųjų ir dviračių atpažinimas) 

 Adaptyvi kruizo kontrolė su išankstine navigacijos reagavimo funkcija 

 "Lane Assist Plus" - eismo juostos palaikymo sistema su aktyvia vairavimo intervencija 

 "Turn Assist" - posūkio asistentas 

 "Sign Assist" - kelio ženklų atpažinimo sistema 

 "Light Assist" - automatinis tolimųjų šviesų valdymas 

 "Side Assist" - aklosios zonos aptikimo sistema 

 "Rear Cross Traffic Alert" - perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis 

 "Traffic Jam Assist" - važiavimo spūstyje asistentas 

 "Emergency Assist" - kritinių situacijų asistentas 

 Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio oro pagalvė deaktyvuojama) 

 Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje  

 Neprisegto diržo perspėjimas priekinėms ir galinėms sėdynėms 

 ISOFIX tvirtinimo taškai 3 vaikiškoms kėdutėms (2 galinėje vientisoje sėdynėje ir 1 priekinėje keleivio sėdynėje)  

 Parkavimo asistentas "Park Assist" 

 ▪ Aktyvi vairavimo pagalba lengvam parkavimui 

 ▪ Parkavimo sensoriai priekyje, gale ir šonuose 

 Galinio vaizdo kamera 

 E-CALL pagalbos skambučio sistema 

  

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS Skaitmeninis prietaisų skydelis 

 Navigacijos sistema Plus su 12" spalvotu jutikliniu ekranu 

 Bluetooth laisvų rankų sistema 

 2 USB-C jungtys priekyje and 2 jungtys gale 

 Full Link išmaniųjų telefonų integracija (belaidis ir laidinis ryšys) 

 6 garsiakalbiai 

 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB) 
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KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go" 

 Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis, Virtualaus Pedalo funkcija - valdymas kojos judesiu 

 Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 

 Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas 

 Automatinė 3 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic" su valdymo elementais gale 

 Šildomos priekinės sėdynės 

 Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis 

 Lietaus sensorius 

 230 voltų kištukinis lizdas bagažinėje 

  

VALDYMAS 
 

Progresyvus vairo mechanizmas 

 Elektroninis diferencialo blokavimas (XDS), dinaminė traukos kontrolės sistema 

 Visų ratų pavara (4Drive) 

 Adaptyvi važiuoklės kontrolė ir Drive Profile vairavimo režimų pasirinkimas 

 Ventiliuojami stabdžių diskai priekyje ir gale 

  

GARANTIJA Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 100 000 km ridos 684954 
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