
 

 

  
  
  

 
  

  

TWOJA NOWA CUPRA  

  
  Nie tworzymy samochodów by zdobywać trofea.  

  Tworzymy samochody by zdobywać serca.  

  
  



 

 

  
  

 

  
  

Na nowo definiujemy to, co sportowe i indywidualne. Przechwalana personalizacja 

ustępuje niepowtarzalności. Nie jesteśmy nieosiągalni,  ale unikatowi. Oferujemy Ci 

nieznaną stronę ścigania, niespotykane wrażenia  z jazdy, a nawet styl życia. 

Wszystko dlatego, że tworzymy CUPRA – jedyną markę, która w harmonijną całość 

łączy kunszt tworzenia, najlepsze osiągi,  

  innowacyjne technologie i wyrafinowany design.   

    
          

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 



  

  
  
  

  

INFORMACJA HANDLOWA DOT. SAMOCHODU    
  

  
  

  

  

FORMENTOR FORMENTOR  

  
Silnik  : Formentor Formentor 1.5 TSI 150 KM 7-biegowa automatyczna DSG  

  
  
  
Cena cennikowa     137 500 zł  

Lakier  Nevada White  2 874 zł  

Wnętrze  

    

tapicerka materiałowa ze skórą ekologiczną w kolorze 
czarnym, fotele sportowe  

  

0 zł  

Wyposażenie dodatkowe     363 zł  

  18-calowe dojazdowe koło zapasowe   363 zł  

Cena z wyposażeniem fabrycznym     140 737 zł  

 

Wyposażenie standardowe    

 Antena dachowa w kształcie płetwy rekina     Full Link    

 Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium     Gniazdo 12V z przodu    

     
 Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni    

 Elektromechaniczny hamulec postojowy     Czarna podsufitka    

 Składane i dzielone oparcie tylnej kanapy     Ogranicznik prędkości    

 Kamera cofania     Dwupoziomowa podłoga bagażnika    

 System kontroli ciśnienia powietrza w oponach     Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości    



 

 

 Pakiet zimowy: Podgrzewane przednie fotele     Dedykowane zderzaki CUPRA    

 Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy     Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń    



  

  
 

  

 

  Bluetooth      Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu    

 Wnętrze CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski 

rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi    

 Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach w 

technologii LED    

 Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu 
   

 Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu   

 Uchwyt na napoje z przodu; Kieszeń w oparciu  

 przednich foteli    

 Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka 

lędźwiowego    

 Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z  

 kolorowym ekranem TFT 10,25”    

 Asystent pasa ruchu Lane Assist oraz system  

 rozpoznawania zmęczenia    

 18-calowe felgi aluminiowe CUPRA PERFORMANCE  

 SILVER w kolorze srebrnym    

 System przypominający o konieczności zapinania pasów przy 

przednich i tylnych fotelach    

 Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i 

podświetlanymi lusterkami   

 Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni: Przyciemniane szyby    

 DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów 

radiowych w formie cyfrowej     

 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny 

powietrzne, poduszka centralna) z dezaktywacją poduszki 

powietrznej pasażera    

  

 Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka 
boczne z funkcją obniżania lusterka pasażera  

 przy cofaniu    

 5 lat gwarancji CUPRA - Wszystkie samochody CUPRA objęte 

są 5-letnią gwarancją z limitem 150 000 km, z czego dwa 

pierwsze lata bez limitu kilometrów    

 System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego 
hamowania i funkcją ochrony pieszych i  

 rowerzystów    

 Systemy wspomagania hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, 
HBA i TCS; Automatyczny hamulec  
pokolizyjny ograniczajacy skutki kolejnych kolizji (Multi  

 Collision Brake)    

 Cupra Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę 
reakcji silnika, wspomagania kierownicy oraz  

 skrzyni biegów DSG    

 Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego: EDL z XDS; 
Progresywne wspomaganie układu  

 kierowniczego    

 Tylny spojler CUPRA lakierowany w kolorze nadwozia; Spojlery 

boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni    

 Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa Climatronic z filtrem 

AirCare i czujnikiem jakości powietrza (AQS)    

 Pakiet Full LED: Pełne przednie światła LED; Zintegrowane 

tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami; Światła 

do jazdy dziennej LED; Przednie światła przeciwmgielne LED z 

funkcją doświetlania zakrętów; Oświetlenie powitalne LED w 

lusterkach bocznych i tylnych światłach; Funkcja świateł 

autostradowych; Automatyczna funkcja opóźnionego 

wyłączania świateł Coming and Leaving Home     

 Pakiet praktyczny: Czujnik deszczu; Czujnik zmierzchu  

(automatyczne światła); Automatycznie ściemniające  

 się lusterko wsteczne    

  



  

   
  

 Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: Oświetlenie drzwi 

LED; Oświetlenie bagażnika w technologii LED; Lampki LED do 

czytania z przodu i z tyłu; Oświetlenie przestrzeni na nogi z 

przodu w technologii LED; Lampki LED przy osłonach 

przeciwsłonecznych; Podświetlenie schowka w desce 

rozdzielczej w technologii LED    

 Sportowa, podgrzewana kierownica wielofunkcyjna obszyta 
skórą z łopatkami do zmiany biegów przy  

 kierownicy dla DSG    

  

 Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną oraz 

zintegrowanym schowkiem; Podłokietnik w drugim rzędzie 

siedzeń    

 CUPRA CONNECT dla Media System+: Bezpieczeństwo i serwis 
(subskrypcja na 10 lat); Zdalny dostęp  
(subskrypcja na 1 rok) (Po wygaśnięciu subskrypcji klient 

może odnowić te usługi za dodatkową opłatą w systemie 

multimedialnym lub na http://my.seat)    

 Media System+: 10-calowy kolorowy ekran dotykowy; Radio z 
MP3 / WMA; 7 głośników; 2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x 
USB z tyłu do ładowania urządzeń; Rozbudowana funkcja 
rozpoznawania mowy i  

 sterowania głosem    

 Pakiet wspomagania jazdy M dla samochodów z Media  

System+: Asystent świateł drogowych High Beam Assist;  

 Aktywny tempomat (ACC)    

 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i otwieraniem drzwi 
bagażnika z pilota; System  
bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu  

 KESSY    

 Sportowe fotele przednie, tapicerka materiałowa ze skórą 

ekologiczną z przeszyciem w kolorze miedzi   

 Elementy ochronne nadkoli i progi w kolorze ciemnego 
aluminium; Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze  

 ciemnego aluminium    

 Zaczepy Isofix/i-Size i Top Tether na zewnętrznych miejscach 
tylnej kanapy oraz zaczep Isofix/i-Size na  

 fotelu pasażera    

 Media System+: 10-calowy kolorowy ekran dotykowy; Radio z 
MP3 / WMA; 7 głośników; 2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x 
USB z tyłu do ładowania urządzeń; Rozbudowana funkcja 
rozpoznawania mowy i  

 sterowania głosem    

     

  
  
 

  
  
  

DANE TECHNICZNE  

 Dane WLTP  

 Zużycie paliwa - cykl mieszany: 6.7 l/100km  

 Emisja CO2 - cykl mieszany: 152 g/km  
  

 Osiągi  

     Prędkość maksymalna: 203 km/h  

     Przyspieszenie 0-100 km/h: 9 s  

  
  
Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. 
Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach 
bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC. Dane na podstawie świadectw homologacji typu (dla samochodu z wyposażeniem 
opcjonalnym).  
  

KREDYT MOC NISKICH RAT - Podana kwota stanowi miesięczną ratę brutto Kredytu Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń, finalna rata 
określona w umowie. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 79 373 zł, całkowita 
kwota do zapłaty 96 930 zł, oprocentowanie zmienne 3,30%, całkowity koszt kredytu 17 557 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 9 210 zł, ubezpieczenie komunikacyjne 
na 1. rok 3 009 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 5 338 zł, 47 miesięcznych rat równych po 972 zł; rata finalna 51 189 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 
07.01.2021 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele CUPRA przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu 
oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki 
produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Oferta pakietu ubezpieczeń na 1. rok, obowiązuje tylko z ofertą 
finansowania Kredyt Moc Niskich Rat.  
  



  

  
 

  

LEASING MOC NISKICH RAT - Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej 
założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT i CUPRA Leasing Moc 
Niskich Rat wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z  
o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Pod 
nazwą SEAT Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez 
Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen 
Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).  

Informacje dotyczące opon  
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 – poniżej znajduje się lista etykiet opon wraz z kartami informacyjnymi produktu, która 

przedstawia opony, jakie potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie. Ze względów logistycznych i  
produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon.  Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera  
Marki  CUPRA  oraz pod adresemwww.cupraofficial.pl  
  

Etykiety opon – dla: GOS-22-013152 ID konfiguracji:  658215  

      

  
Etykiety opon – dla: GOS-22-013152 ID konfiguracji:  658215  



  

   
  
  

Etykiety opon – dla: GOS-22-013152 ID konfiguracji:  658215  

   

 

  

 

 

 

 

 

 



  

   
  

Karta informacyjna produktu Rozporządzenie  

delegowane                                                                 (UE)  

2020/7401  

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub 

producenta  Pirelli  

Nazwa handlowa lub określenie handlowe  
Cinturato P7  

Identyfikator typu opony  
32789  

Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; 

Symbol indeksu prędkości  
245/45 R18 

96W  

Klasa efektywności paliwowej  
A  

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni  
A  

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia  
B  

Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu 

toczenia  70 dB(A)  

Opona przeznaczona do używania w trudnych 

warunkach ośnieżenia  Nie  

Opona dysponująca przyczepnością na lodzie  
Nie  

Data rozpoczęcia produkcji opony danego typu  
2019-W31  

Data zakończenia produkcji opony  

danego typu  - 
 

  

Karta informacyjna produktu Rozporządzenie  

delegowane                                                                 (UE)  

2020/7401  

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy 

lub producenta  GOODYEAR  

Nazwa handlowa lub określenie handlowe  EAGLE F1  

ASYMMETRIC  

3  

Identyfikator typu opony  
582081  

Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; 

Symbol indeksu prędkości  
245/45 R18 

96W  

Klasa efektywności paliwowej  
A  

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni  
B  

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia  
B  

Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu 

toczenia  69 dB(A)  

Opona przeznaczona do używania w trudnych 

warunkach ośnieżenia  Nie  

Opona dysponująca przyczepnością na lodzie  
Nie  

Data rozpoczęcia produkcji opony danego typu  
2020-W36  

Data zakończenia produkcji opony  

danego typu  2027-W52  

  

  

 
  
Piotr Mieszkowski  

  
  

Numer informacji handlowej: 

Karta informacyjna produktu Rozporządzenie  

delegowane                                                                 (UE)  

2020/7401  

Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy lub 

producenta  Continental  

Nazwa handlowa lub określenie handlowe  Eco Contact 6  

Identyfikator typu opony  
0358228  

Oznaczenie rozmiaru opony; Indeks nośności; 

Symbol indeksu prędkości  
245/45 R18 

96W  

Klasa efektywności paliwowej  
A  

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni  
A  

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia  
B  

Wartość w decybelach zewnętrznego hałasu 

toczenia  71 dB(A)  

Opona przeznaczona do używania w trudnych 

warunkach ośnieżenia  Nie  

Opona dysponująca przyczepnością na lodzie  
Nie  

Data rozpoczęcia produkcji opony danego typu  
2021-W28  

Data zakończenia produkcji opony  

danego typu  - 
 

  


