CUPRA ATECA LIMITED EDITION
Cenik

Cenik veljaven od 1. 1. 2021

CENIK

C U P R A AT E C A L I M I T E D E D I T I O N

Bencin

OPIS

MENJALNIK

KODA

CUPRA
MPC* v EUR

2.0 TSI 221kW (300KM)

7-stopenjski DSG 4Drive

KHP6JSLE

47.090

Paket Limited Edition vsebuje:
• Paket Safe & Driving XL
• Panoramsko strešno okno
• Električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat z virtualnim pedalom

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
Vsa vozila imajo vključeno Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Več o Podaljšanem jamstvu Porsche Slovenija si lahko preberete v
brošuri objavljeni na cupraofficial.si ali povprašajte pri pooblaščenem trgovcu z vozili CUPRA.

Cenik veljaven od 1. 1. 2021.

SERIJSKA OPREMA

C U P R A AT E C A L I M I T E D E D I T I O N
OPIS OPREME
LIMITED EDITION

Paket Safe & Driving XL: (ACC, Light Assist, Lane Assist + Lane Central Guidance, Side Assist, Exit Assist, Pre-Crash
Assist, Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Traffic Sign Recognition)
Panoramsko strešno okno ( Veliki strešni sistem, brez predala za očala)
Električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat z virtualnim pedalom

ZUNANJOST /
DESIGN

Dodatno zatemnjena stekla
Črni strešni letvi
Dodatna zaščita - zaščita loka koles v barvi vozila
Črni dekorativni elementi
Dvojna izpušna cev na obeh straneh
Logotip CUPRA na prtljažnih vratih
Zadnji usmernik zraka v barvi vozila
Osvetljena pragova pri sprednjih vratih
Pobarvan sprednji športni odbijač, mreža hladilnika v bleščeče črni barvi, zadnji odbijač v videzu aluminija

NOTRANJOST /
DESIGN

Paket CUPRA Black: Bleščeče črni elementi notranjosti: obrobe rež za zrak, okvir prestavne ročice, obrobe vratnih
kljuk
Strop vozila v črni barvi
Stopalke v aluminiju
Športna prestavna ročica

ASISTENČNI
SISTEMI

Sistem za nadzor prometa Front Assist + funkcija mestnega zaviranja v sili City Emergency Braking + funkcija za
zaznavanje pešcev Pedestrian Protection
Parkirna krmilna asistenca Park Assist
Kamera Top View (Vključuje: sprednjo, zadnjo in 2 stranski kameri)
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
Multifunkcijska kamera
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
Asistenca Light Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
Dinamični prikaz prometnih znakov Dynamic Road Sign Display
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OPIS OPREME
ZUNANJOST /
FUNKCIJE

Tehnični paket: Senzor za dež in svetlobo + elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo + samodejni funkciji
Coming & Leaving Home
Levo zunanje ogledalo: konveksno
CUPRA Kolutne zavore spredaj in zadaj, čeljusti v črni barvi

NOTRANJOST /
FUNKCIJE

LED-osvetlitev notranjosti + napredna večbarvna ambientna osvetlitev (8 barv)
Obloga prtljažnega prostora
Dinamično uravnavanje podvozja DCC
Voznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom in držalom za kartice
Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
12V vtičnica spredaj
Električna parkirna zavora (vključuje funkcijo Autohold)
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Sovoznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom
Predal za očala (ni na voljo v kombinaciji s panoramskim strešnim oknom)
Dve bralni lučki spredaj, dve zadaj
4 pritrditveni obročki v prtljažnem prostoru

KLIMATSKA
NAPRAVA

Samodejna klimatska naprava Climatronic, Filter AirCare

VOLANSKI
OBROČ

Ogrevan, večfunkcijski usnjen volanski obroč z obvolanskima prestavnima tipkama Tiptronic

MULTIMEDIJSKI
SISTEMI - AVDIO
IN NAVIGACIJA

Navigacijski sistem Navi System+ 9,2’’ 3D z integrirano kartografijo Evrope (z Mapcare)
• Glasovno upravljanje
• 8 zvočnikov
• Antena za FM-sprejem

Logotip CUPRA na volanskem obroču

Digitalni kombinirani instrument Digital Cockpit
MULTIMEDIJSKI
SISTEMI DODATKI

Brezžični polnilnik mobilnih telefonov Connectivity Box (brez povezave z anteno)
SEAT Full Link za Navi System+
Priključki USB (Tip C): 2 spredaj, 2 zadaj
Glasovno upravljanje
Digitalni radio DAB

ONLINE
STORITVE

SEAT CONNECT gen3: Safety & Service in Oddaljeni dostop

KOLESA /
PLATIŠČA

19’’ aluminijasta platišča Machined v barvi Sport Black / Silver

SEAT CONNECT gen3: Online infotainment

Pnevmatike 245/40 R19 94W
Tyre Fit set za popravilo pnevmatik

LUČI

LED-žarometi z lečo
LED-zadnje luči (kombinirane), dinamični zadnji smerniki
Sprednji meglenki LED s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
Samodejna nastavitev žarometov
Zunanji ogledali: električno nastavljivi, poklopni, ogrevani, sovoznikov s funkcijo pomika navzdol pri vzvratni vožnji

ZAKLEPANJE
VOZILA

Kessy (brez funkcije Safe)
Elektronski imobilizator
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OPIS OPREME
VARNOST

Paket Varnost EuroNCAP: 2 varnostni zavesi + varnostni pasovi z omejevalnikom zatezne sile zadaj + opozorilo za
nepripet varnostni pas sovoznika + kolenska varnostna blazina
Paket Varnost: sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah RKA + asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold
Control + sistem za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
ESC, XDS

SEDEŽI

Sprednja školjkasta sedeža Sport - nastavljiva po višini in v ledvenem predelu
Pritrdišča ISOFIX
Naslon za roke spredaj
Sprednja vzglavnika s sistemom WOKS
Vzvod za podiranje naslona zadnje klopi Standard
Zložljiva zadnja klop z deljivim (1/3 2/3) in nastavljivim naklonom in naslonom za roke
Oblazinjenje CUPRA: Dinamica
Prostor za shranjevanje pod sprednjima sedežema

OSTALO

Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena nastavitev
CUPRA športno sprednje in zadnje vzmetenje
Progresivno krmiljenje
Funkcija ECO
Sprednji in zadnji stabilizator
Climacoat: Vetrobransko steklo z atermičnim premazom
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PA K E T I D O D AT N E O P R E M E

C U P R A AT E C A L I M I T E D E D I T I O N
OPIS OPREME

KODA PAKETA

OPOMBA

CUPRA

MPC* v EUR

BARVE ZUNANJOSTI
Univerzalna barva

Bela (9P9P)



Brez doplačila

Kovinska barva

625

Posebna kovinska barva

898

ZUNANJOST / DESIGN
Zavore Brembo

WBB

V kombinaciji s PNB > PBD.
Ni na voljo s PG6.



2.289

PBD

V kombinaciji WBB + PNB > PBD.
Ni na voljo s PG6.



2.713

PK7

Obvezno s PGR in PCT



212

• Tyre Fit set za popravilo pnevmatik
• Set
• Kolutne zavore spredaj
• Obloga prtljažnega prostora
Zavore Brembo v kombinaciji z BeatsAudio in
dvignjenim dnom prtljažnega prostora
• Zvočni sistem z nizkotonskim zvočnikom, ‘branded’ design 2
• Dvignjeno dno prtljažnega prostora
• Tyre Fit set za popravilo pnevmatik
• Set
• Kolutne zavore spredaj
• Obloga prtljažnega prostora
ASISTENČNI SISTEMI
Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist
• Sistem za manevriranje prikolice in parkirna krmilna
asistenca Park Assist

 Serijsko

 Opcijsko

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
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OPIS OPREME

KODA PAKETA

OPOMBA

CUPRA

MPC* v EUR

NOTRANJOST / FUNKCIJE
Paket Easy Plug-In

PDY



92

• 230v vtičnica v prtljažnem prostoru
• 12v vtičnica v prtljažnem prostoru
VOLANSKI OBROČ
Volanski obroč Supersports s satelitskima gumboma

P1V

Obvezno z WDL



593

PNB

Obvezno s PG6.



463



255

• Večfunkcijski, usnjen in ogrevan volanski obroč
Supersport z obvolanskima prestavnima ročicama
Tiptronic in satelitskima gumboma
MULTIMEDIJSKI SISTEMI - AVDIO IN NAVIGACIJA
Zvočni sistem BeatsAudio
• Zvočni sistem z nizkotonskim zvočnikom, ‘branded’ design 2
KOLESA / PLATIŠČA
19” aluminijasta platišča Exclusive 36/1 Machined
Alloy, barva: Copper

P8A

• Aluminijasta platišča 8J x 19
• Pnevmatike 245/40 R19 94W (polimerni premaz)
19’’ aluminijasta platišča Exclusive 36/1 Machined,
barva: Copper s pnevmatikami Performance

PYE

S pnevmatikami Goodyear Eagle
F1 Supersport



673

PYF

S pnevmatikami Goodyear Eagle
F1 Supersport



1.388

P8V

Ni na voljo z WBB in/ali PBD.



593

P9C

Ni na voljo z WBB in/ali PBD.



761

PUW

Obvezno z WBB ali PBD



846

PYA

Obvezno z WBB ali PBD



935

• Aluminijasta platišča 8J x 19
• Pnevmatike 245/40 R19 95Y XL Performance
19’’ aluminijasta platišča Exclusive 36/3 Machined R,
barva: Copper s pnevmatikami Performance
• Aluminijasta platišča 8Jx19
• Pnevmatike 245/40 R19 95Y XL Performance
19” aluminijasta platišča Exclusive 36/4 Machined
Aerowheels, barva: Sport Black Matt z dekorativnimi
vstavki
• Aluminijasta platišča 8J x 19
• Pnevmatike 245/40 R19 94W (polimerni premaz)
19” aluminijasta platišča Exclusive 36/5 Machined
Aerowheels, barva: Copper
• Aluminijasta platišča 8J x 19
• Pnevmatike 245/40 R19 94W (polimerni premaz)
19’’ aluminijasta platišča Exclusive 36/3 Machined,
v srebrni barvi
• Aluminijasta platišča 8Jx19
• Pnevmatike 245/40 R19 94W
19’’ aluminijasta platišča Exclusive 36/4 Machined,
v barvi bakra
• Aluminijasta platišča 8Jx19
• Pnevmatike 245/40 R19 94W

 Serijsko

 Opcijsko

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
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OPIS OPREME
Zasilno rezervno kolo

KODA PAKETA

OPOMBA

CUPRA

MPC* v EUR

PG6

Ni na voljo z WBB in/ali PBD.



95



299

• Dvignjeno dno prtljažnika
• Orodje in dvigalka za menjavo
• Obloga prtljažnega prostora s pokrovom
• Minimizirano (space-saving) rezervno kolo za začasno
uporabo, radialna pnevmatika (5 lukenj)
VARNOST
Alarm (vključuje funkcijo Safe)

WAS

• Protivlomni alarmni sistem, notranji nadzor, hupa in
zaščita pred vleko
• Sistem zaklepanja brez ključa Kessy+ funkcija Safe
SEDEŽI
Usnjeno oblazinjenje v petrolejasto modri barvi in
školjkasta sprednja sedeža

WLF

Obvezno s PFZ.



1.295

PFZ

Ni na voljo s PST.



395

PCP



143

WRP



164

PGR



753

• Školjkasta sprednja sedeža Sport
• Usnjeno oblazinjenje
• Alternator 140 A
• Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
• Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena nastavitev
• Voznikov sedež: električno nastavljiv, s spominsko
funkcijo
• Sovoznikov sedež: ročno nastavljiv po višini
• Paneli vrat: penasta folija, imitacija usnja
Električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko
funkcijo, sprednja sedeža brez predalov pod njima
• V ledvenem delu (električno) nastavljiv voznikov sedež
• Voznikov sedež: električno nastavljiv, s spominsko
funkcijo
• Sovoznikov sedež: ročno nastavljiv po višini
• Zunanji ogledali: električno nastavljivi, poklopni, ogrevani,
s spominsko funkcijo
• Brez predalov pod sprednjima sedežema
TRANSPORTNI SISTEMI
Ločevalna mreža
• Mreža (spletena iz vrvi) za ločeavnje potniškega in
prtljažnega prostora
Predpriprava za vlečno kljuko
• Predpriprava za vlečno kljuko
Električna vlečna kljuka
• Električna poklopna vlečna kljuka (mehansko nihajna)
Dvojno dno prtljažnega prostora

PFP

Ni na voljo s PG6.



129

PST

Ni na voljo s PFZ.



46

• Koncept variabilnega prtljažnega prostora
• Obloga prtljažnega prostor, ločeni prostori za
shranjevanje
Shranjevalni paket: predala pod sprednjima sedežema
• Predala pod sprednjima sedežema

 Serijsko

 Opcijsko

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
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B R E Z P L AČ N A A S I ST E N C A

24 ur na dan lahko pokličete na brezplačno številko klicnega
centra:

080 19 30 (ali iz tujine: +386 1 582 51 02)

PORSCHE FINANCE GROUP
S LOV E N I A

V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v
našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi
pogoji, vozilo ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in številne
nepotrebne poti.
S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo
pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja prilagojeno
vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Odgovor boste
prejeli že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov. Izbirate
lahko med različnimi oblikami financiranja:
• kreditKlasik
• kreditPlus
• operativni leasing
• finančni leasing in
• finančni leasing Plus

Dne 01. 09. 2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja
vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti.
globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP).
Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi
goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v tem ceniku
zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in
zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene
po postopku WLTP. Več informacij najdete na spletnih straneh
www.cupraofficial.si oz. pri pooblaščenem trgovcu CUPRA.
Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2 ki vsebujejo
podatke za vse nove modele osebnih vozil CUPRA, so brezplačno
na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu CUPRA in na
www.cupraofficial.si.
Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče
priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene
paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo
odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o
cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico
do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih
podatkih in cenah. Cene v ceniku vključujejo davek na motorna
vozila, ki je izračunan za konkretno vozilo. Ker je znesek davka na
motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih
po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva
na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka
na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike
v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila
z izbrano dodatno opremo poslužite konfiguratorja oziroma za
ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.
Proizvajalec: SEAT S.A.
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o.
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