
Kainos
ir įranga FORMENTOR



Formentor

Kodas Variklis Galia
kW/AG

Transmisija Kaina
EUR su PVM

CUPRA

KM7BEZ 1.5 TSI 110 / 150 DSG-7 31 700

KM7BHT 2.0 TSI 140 / 190 DSG-7  4Drive 35 200

VZ

KM7CRZ 2.0 TSI 180 / 245 DSG-7 36 900

KM7CQT 2.0 TSI 228 / 310 DSG-7  4Drive 40 400

KM7CVY     1.4 TSI e-HYBRID 180 / 245 DSG-6 44 200

TSI - Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
e-HYBRID - Plug-in įkraunama hibridinė sistema

DSG - Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė 4Drive - Visų ratų pavara

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
• Į kainą įskaičiuotas 21% PVM mokestis, į kainą neįtraukta automobilio registracijos kaina ir kaina neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos
motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
• Kainininkas išleistas 2023.02.21. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.
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Lengvojo lydinio ratlankiai "Performance 38/1" R18
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18
∙ Padangos 245/45 R18

●

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 38/3" R19
(Machined, Sport Black / Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 245/40 R19

●

VZ versijos sportinio dizaino bamperiai gale ●

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 ● ●

VI DAUS ĮRANGA

Juodos spalvos lubų apmušimas ● ●

Juodos spalvos tekstilės/odos imitacijos sėdynių apmušalai ● ●

Sportinio dizaino komfortiškos priekinės sėdynės ●

Sportinio dizaino priekinės sėdynės su integruota galvos atrama ●

Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės ● ●

Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama ● ●

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

Šildomas, perforuota oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas
(su pavarų perjungimo galimybe, variklio užvedimo ir važiavimo režimo pasirinkimo mygtukais)
(tik 310 AG versijoje)

●

LED vidaus apšvietimas ●

Aplinką sudarantis daugiaspalvis LED interjero apšvietimas ●

Metalizuoti pedalai ●

Apšviečiamos priekinių durų optikos apsauginės slenksčių juostos su CUPRA užrašu ● ●

Priekinis vidurinis ranktūris, orlaidės galiniams keleivimas ● ●

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
(negalima su e-HYBRID versija)

● ●
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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" - eismo juostos palaikymo sistema su aktyvia vairavimo intervencija ●

"Lane Assist Plus" - eismo juostos palaikymo sistema su adaptyviu vairavimu ●

"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 ●

"Exit Warning" - įspėjimas dėl durų atidarymo ●

"Travel Assist" - vairuotojo 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, centrinė oro pagalvė 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 ● ●

Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos) ●

Sumažinto dydžio atsarginis ratas (R18), įrankių komplektas ir domkratas
(e-HYBRID versija tik padangos remonto rinkiniu)

●

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS 

Skaitmeninis prietaisų skydelis ● ●

Medijos sistema Plus su 10" spalvotu jutikliniu ekranu ●

Navigacijos sistema Plus su 12" spalvotu jutikliniu ekranu ●

Bluetooth laisvų rankų sistema ● ●

2 USB-C jungtys priekyje ir 2 jungtys gale ● ●

Full Link išmaniųjų telefonų integracija (belaidis ir laidinis ryšys) ● ●

6 garsiakalbiai ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB) ● ●

CUPRA Formentor
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Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go" ● ●

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

Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
(keleivio pusės išorės veidrodis su parkavimosi funkcija)

● ●

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai ● ●

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ●

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

Šildomos priekinės sėdynės ● ●

Autonominis šildymas (elektrinis)
(tik e-HYBRID versijai)

●

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis ● ●

Lietaus sensorius ● ●

230 voltų kištukinis lizdas bagažinėje ● ●

VALDYMAS

Progresyvus vairo mechanizmas ● ●

Elektroninis diferencialo blokavimas (XDS), dinaminė traukos kontrolės sistema ● ●

Adaptyvi važiuoklės kontrolė ir Drive Profile vairavimo režimų pasirinkimas ●

Ventiliuojami stabdžių diskai priekyje ir gale ●

AKUMULIATORIUS IR ĮKROVIMAS (t ik  e-HYBRID versi ja i)

Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 12.8 kWh bendroji talpa,  9.2 kWh grynoji talpa ●

Automobilio įkrovimo lizdas ("Type 2", AC) ●

Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo ("Mode 2", 8 A) ●

Įkrovimo kabelis prijungimui prie viešųjų ir "Wallbox" tipo įkroviklių ("Type 2", "Mode 3", 16 A) ●

GARANTIJA

Gamintojo garantija iki 5 metų, arba iki 100 000km ridos ● ●

Gamintojo garantija aukštos įtampos akumuliatoriui iki 8 metų, arba iki 160 000km ridos
(tik e-HYBRID versijai)

●
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SPALVA

Balta "SOFT" spalva
∙ Candy White (B4B4)

O ● ● 0

Metalizuota spalva
∙ Magnetic Tech Grey (S7S7)
∙ Midnight Black (0E0E)
∙ Nevada White (2Y2Y)

M 672

Speciali spalva (metalizuota)
∙ Graphene Grey (R6R6)
∙ Desire Red (E1E1)

C 1007

Speciali spalva (matinė)
∙ Petrol Blue (Q4Q4)
∙ Magnetic Tech Grey (9R9R)

T 2239

RATLANKIAI / PADANGOS 

Lengvojo lydinio ratlankiai "Performance 38/2" R18
(Machined / Sport Black / Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18
∙ Padangos 245/45 R18

PUL 239

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 38/3" R19
(Machined / Sport Black / Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 245/40 R19

P8J 449

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 38/5" R19
(Machined / Sport Black / Copper)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 245/40 R19

PYA 334

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 38/4 Aero" R19
(Machined / Sport Black Matt / Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 245/40 R19
(negalima su PBB)

P8V 783

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 38/6 Aero" R19
(Machined / Sport Black / Copper)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 245/40 R19
(negalima su PBB)

P8W 1000

Lengvojo lydinio ratlankiai "Exclusive 38/7" R19
(Machined / Sport Black / Copper)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19
∙ Padangos 245/40 R19

PYB 1167

Sumažinto dydžio atsarginis ratas (R18), įrankių komplektas ir domkratas 
(negalima su PBB) 
(negalima su e-HYBRID versija)

PG6 ● 85

CUPRA Formentor
Papildoma įranga
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Galinio vaizdo kamera PCI ● 303

360°  kamerų sistema (priekinė ir galinė kameros, dvi kameros iš šonų) PCT
834

532

"Pre-crash Assist" - keleivių apsaugos sistema PAQ 168

Šoninės oro pagalvės šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose ir kelių 
oro pagalvė vairuotojo pusėje

PA7/
PA9

370

Vairavimo asistentų paketas (M) skirtas Navigacijos sistemai Plus
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė (su išankstine navigacijos reagavimo funkcija)
∙ "Sign Assist" - kelio ženklų atpažinimo sistema
(tik su ZN2)

WDG 0

Vairavimo asistentų paketas (L) skirtas Medijos sistemai Plus
∙ "Side Assist" - aklosios zonos aptikimo sistema
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis
(tik su PLH)

WDH 493

Vairavimo asistentų paketas (L) skirtas Navigacijos sistemai Plus
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė (su išankstine navigacijos reagavimo funkcija)
∙ "Sign Assist" - kelio ženklų atpažinimo sistema
∙ "Side Assist" - aklosios zonos aptikimo sistema
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis
∙ "Exit Warning" - įspėjimas dėl durų atidarymo
(tik su ZN2 ir PLH)

WDI 493

Vairavimo asistentų paketas (XL) skirtas Medijos sistemai Plus
∙ "Lane Assist Plus" - eismo juostos palaikymo sistema su adaptyviu vairavimu
∙ "Side Assist" - aklosios zonos aptikimo sistema
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis 
∙ "Travel Assist" - vairuotojo asistentas
∙ "Emergency Assist" - kritinių situacijų asistentas
(tik su PLH)

WDN 716

Vairavimo asistentų paketas (XL) skirtas Navigacijos sistemai Plus
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė (su išankstine navigacijos reagavimo funkcija)
∙ "Sign Assist" - kelio ženklų atpažinimo sistema
∙ "Lane Assist Plus" - eismo juostos palaikymo sistema su adaptyviu vairavimu
∙ "Side Assist" - aklosios zonos aptikimo sistema
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis
∙ "Travel Assist" - vairuotojo asistentas
∙ "Emergency Assist" - kritinių situacijų asistentas
∙ "Exit Warning" - įspėjimas dėl durų atidarymo
(tik su ZN2 ir PLH)

WDL ● 716

Matriciniai LED priekiniai žibintai
∙ Dinaminis šviesos paskirstymas

PXM 721

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS

Navigacijos sistema Plus su 12" spalvotu jutikliniu ekranu ZN2 1002

Connectivity Box
∙ Išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija

PB2 225

BeatsAudio™ garso sistema
∙ 340W stiprintuvas
∙ 9 garsiakalbiai
∙ Žemų dažnių garsiakalbis
(tik su PG6 arba PBB)
(negalima su e-HYBRID versija)

PNB 560

CUPRA Formentor
Papildoma įranga
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Panoraminis stoglangis
∙ Elektra valdomas panoraminis stoglangis

PTC 1232

Autonominė šildymo sistema
∙ Autonominis šildymas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu
(tik 4DRIVE versijai)

PPH 1064

I NTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Aplinką sudarantis daugiaspalvis LED interjero apšvietimas (su išmaniąja funkcija) PLH ● 211

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė, sportinio dizaino priekinės sėdynės
∙ Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atminties fukcija
∙ Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija

WTE 379

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

WL1 1237

Odiniai sėdynių apmušalai (mėlynos Petrol Blue 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
(negalima su E1E1 spalva)

WLF 1237

CUP sportinės (bucket) priekinės sėdynės (juodos spalvos)
∙ Nappa odos priekinių ir galinių sėdynių apmušalai
∙ Priekinės sėdynės be juosmens atramos reguliavimo
∙ Be priekinės centrinės oro pagalvės

WLJ 2775

CUP sportinės (bucket) priekinės sėdynės (mėlynos Petrol Blue spalvos)
∙ Nappa odos priekinių ir galinių sėdynių apmušalai
∙ Priekinės sėdynės be juosmens atramos reguliavimo
∙ Be priekinės centrinės oro pagalvės
(negalima su E1E1 spalva)

WLM 2775

KO M FORTAS IR FUNKCIONALUMAS

Signalizacija WAS 303

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis, Virtualaus Pedalo funkcija - valdymas 
kojos judesiu
∙ Galinės sėdynės atlošo nulenkimas iš bagažinės

PCD ● 783

Sportinis vairas su variklio užvedimo ir važiavimo režimo pasirinkimo mygtukais
(standartiškai 310AG versijoje)

P1V 582

Elektrinis tempimo kablys
∙ Paslėptas, elektra atrakinamas ir atlenkiamas priekabos kablys
∙ Elektros jungtis (13 kontaktų)

PGR 884

CUPRA Formentor
Papildoma įranga
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DI ZAI NAS IR VAIRAVIMAS

 Anglies pluošto išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai (juodos spalvos) PFE 634

 Anglies pluošto išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai (vario spalvos) PFI 686

Adaptyvi važiuoklės kontrolė
∙ Amortizatorių reguliavimas
∙ Vairavimo rėžimų pasirinkimas

PDC ● 884

Padidinto efektyvumo priekiniai stabdžiai
∙ Brembo stabdžių apkabos
∙ Perforuoti stabdžių diskai priekyje
∙ Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos)
(nelieka sumažinto dydžio atsarginio rato ir domkrato)
(negalima su P8V ar P8W)

PBB 2500

GARANTIJOS PRATĘSIMAS

Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 150 000km ridos YW9 420

CUPRA Formentor
Papildoma įranga
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Nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio. Automobilio išvaizda priklauso nuo pasirinktos versijos ir papildomos įrangos.


