Znamy ceny nowego SUV-a CUPRY:
Formentor już od 1 130 zł miesięcznie
Formentor to pierwszy model zaprojektowany specjalnie dla CUPRY, który do polskich
salonów trafi już w październiku bieżącego roku. CUPRA Formentor VZ z silnikiem 2.0 TSI o
mocy 310 KM dostępny będzie w opcji leasingowej już za 1 130 złotych miesięcznie lub za 194
500 zł przy jednorazowej płatności.
CUPRA Formentor wjeżdża na motoryzacyjną arenę w specjalnej, inaugurującej model
specyfikacji o nazwie Veloz (hiszp. „szybki”), sygnowanej skrótem VZ. Formentor VZ wyposażony
jest w silnik 2.0 TSI o mocy 310 KM, automatyczną skrzynię 7-biegową oraz napęd 4Drive. Auto
rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.
Cena modelu w Polsce wyniesie 194 500 zł, a w opcji Leasing Moc Niskich Rat – już od 1 130 zł
miesięcznie. Auto objęte jest 5-letnią gwarancją CUPRA.
Sportowe osiągi i ekspresyjny design
Formentor łączy sportowe osiągi z autorskim designem marki. Jest to pierwszy model stworzony
wyłącznie dla CUPRY, wyraźnie pokazujący kierunek, w którym stylistyka marki będzie
się rozwijać. Projektanci CUPRY stawiają na połączenie designu i technologii, które zapewni
pasażerom niezapomniane wrażenia. Koncepcyjna wersja Formentora została nagrodzona
Automotive Brand Contest 2019.
Już w standardzie Formentor VZ oferuje takie rozwiązania, jak sportowa podgrzewana kierownica
wielofunkcyjna obszyta skórą z przyciskiem trybu CUPRA, kubełkowe przednie fotele z regulacją
wysokości oraz podparcia odcinka lędźwiowego, czy ambientowe oświetlenie kokpitu LED z
możliwością wyboru koloru. O bezkompromisowo sportowej naturze auta świadczą również
detale wyposażenia, jak na przykład podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach w
technologii LED czy sportowe nakładki na pedały.
Najbardziej wymagający klienci będą mogli zamówić pakiet Petrol Blue, wprowadzający m.in.
obicia przednich siedzeń z perforowanej skóry naturalnej Nappa i skóry ekologicznej w kolorze
Petrol Blue oraz pełną elektryczną regulację fotela kierowcy z funkcją zapamiętywania ustawień.
Najnowsze technologie wspomagające jazdę
Kierowcy docenią również pakiet wspomagania XL m.in. z systemem rozpoznawania znaków
drogowych Traffic Sign Recognition, inteligentnym asystentem bezpieczeństwa Emergency
Assist czy sygnalizacją o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning. Osoby
oczekujące najwyższego poziomu bezpieczeństwa mogą wybrać dodatkowy system ochrony
pasażerów Pre-Crash Assist.

Podczas podróży kierowca skorzysta z wirtualnego kokpitu o przekątnej 10,25 cala oraz systemu
multimedialnego wyświetlanego na 12-calowym ekranie dotykowym. Wiele funkcji będzie
dostępnych również zdalnie, dzięki rozbudowanej funkcji rozpoznawania mowy i sterowania
głosem. Kontakt ze światem online zapewni system Full Link pozwalający na połączenie Mirror
Link, Apple CarPlay lub Android Auto oraz po dwa gniazdka USB-C z przodu i z tyłu samochodu.
Personalizacja wrażeń
Poza rozbudowanym zestawem rozwiązań standardowych klienci mają zapewnioną możliwość
skorzystania z wielu opcji dodatkowych. Dotyczy to zarazem technologii poprawiających komfort
prowadzenia, jakim jest system kamer 360° z widokiem z góry, jak również zapewniających
doświadczenia muzyczne, jak system nagłośnienia BeatsAudio. Dzięki dziewięciu opcjom lakieru i
dziesięciu wariantom felg również wygląd zewnętrzny CUPRY Formentor dostosuje się do
charakteru klienta.
Rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb klienta
CUPRA Formentor będzie dostępna w Polsce od 194 500 zł. Marka przygotowała także ofertę dla
klientów, którzy poszukują opcji płatności rozłożonej w czasie. Samochód będzie dostępny od 1
130 zł netto miesięcznie w systemie leasingowym, a minimalna wysokość wpłaty wstępnej wynosi
30%. CUPRA zapewni również klientom specjalny mechanizm rezygnacji z umowy w przeciągu 12
miesięcy od jej zawarcia. Z rozwiązania można skorzystać po wykonaniu wpłaty własnej w
wysokości co najmniej 5% oraz spełnieniu warunków określonych w regulaminie.

CUPRA Formentor w liczbach:
Silnik
2.0 TSI
Skrzynia biegów
DSG (skrzynia automatyczna 7-biegowa)
Moc maksymalna
310 KM
od 0 do 100 km/h
4,9 sek.
Prędkość maksymalna
250 km/h

CUPRA to niezależna marka należąca do Grupy SEAT, która powstała w 2018 roku. W jej DNA wpisane są takie
wartości jak sportowe osiągi oraz wyrafinowany design. CUPRA zamknęła 2019 rok z wynikiem 25 tys.
sprzedanych samochodów, co oznacza wzrost sprzedaży o 72% w porównaniu do poprzedniego roku. Posiada
niemal 250 wyspecjalizowanych punktów sprzedaży na całym świecie. W 2020 roku na rynek trafią: CUPRA Leon
i CUPRA Formentor – pierwszy model zaprojektowany specjalnie dla marki.
CUPRA w drugą rocznicę istnienia otworzyła swoją nową siedzibę, CUPRA Studio w Martorell niedaleko
Barcelony o powierzchni 2400 m2. W znajdującej się obok CUPRA Racing Factory został zaprojektowany
pierwszy, w 100% elektryczny samochód wyścigowy CUPRA e-Racer.

W sierpniu 2019 roku CUPRA została oficjalnym partnerem motoryzacyjnym oraz partnerem ds. mobilności
barcelońskiego klubu FC Barcelona. Marka stworzyła także elitarny zespół ambasadorów z całego świata, w skład
którego wchodzą m.in. niemiecki bramkarz Marc ter Stegen czy szwedzki kierowca wyścigowy Mattias Ekström.
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