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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a 
poradit Vám.
Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při 
produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte 
si Vaši konfiguraci na Vašem 
mobilním telefonu či tabletu.

0,- Kč

0,- Kč

16 900,- Kč

0,- Kč

889 900,- Kč

Palivo

Benzin

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Aut. DSG7

Výkon

   110 kW / 150 koní

Objem

 1498 cm3

Model

CUPRA Formentor 1.5 TSI 150k DSG

Benzin 95 / 1.5 l / 110 kW (150 koní) / Aut. DSG7
  Spotřeba paliva 6,7 l/100km

  Emise CO2: 152 g/km

Design

 Potah látka/kůže černá

 Vnější lakování Magnetic šedá

18" kola z lehkých slitin Dynamic

Volitelná výbava

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo

Celkem vč. DPH
906 800,- Kč



CUPRA Formentor 1.5 TSI 150k DSG
  Nabídka ze dne 08.11.2022  Číslo nabídky: Y95NY31

   Strana 2 od 3

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a 
poradit Vám.
Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při 
produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte 
si Vaši konfiguraci na Vašem 
mobilním telefonu či tabletu.

Moje financování

SEAT Financial Services

Parametry financování

Cena vozu pro financování  906 800 Kč
Splátka předem  40 %
Doba splácení  36 měsíců
Poslední nerovnoměrná splátka  50 %
Měsíční splátka vč. DPH  8 896 Kč
Výše úvěru  544 080 Kč
Celková platba úvěru včetně pojištění  773 666 Kč
Úroková sazba  7,49 %
RPSN*  14,18 %
Měsíční splátka úvěru  5 650 Kč
Měsíční splátka pojištění  3 246 Kč

Varianta značkového pojištění  pojištění Generali Česká

Popis balíčku pojištění
standardní sazebníky 

 GČP, ŠAS, GAP, PPP
Limit pojištění skel  3 000 Kč
Spoluúčast  10 %
Váš věk
Počet bezeškodných měsíců  0

CUPRA CHYTŘE | Nízká měsíční splátka | Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba 
splácení 24 až 60 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 
Nerovnoměrná poslední splátka 20% až 60% z pořizovací ceny vozu | Platnost: Do 
odvolání
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Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21%, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. 
Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. 
Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové 
varianty.

Uváděné ceny či cenová zvýhodnění jsou pouze orientační, doporučené importérem Porsche Česká republika s.r.o., včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Pro aktuální 
informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva 
a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot 
CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve 
spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce 
nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy 
registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

Uvedené údaje emisí CO  zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.2

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž 
bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

 2 Některé zobrazené prvky vozy nemusejí plně odpovídat výbavě zvolené konfigurace nebo nabídce daného modelu.


