


CUPRA Ateca - modell árlista

Megnevezés Modellkód Váltó Teljesítmény
kW (LE) Fogyasztás* Szén-dioxid

kibocsátás*

Ajánlott
kisker.

modell ár
(bruttó,
reg. adó
nélkül,

EUR)

Reg.adó
(HUF)

Ajánlott kisker.
modell ár

(bruttó, reg.
adóval, HUF)

előző napi MNB
középárfolyam

szerint
CUPRA
CUPRA Ateca
2.0 TSI DSG
4Drive

KBPCJSCU DSG váltó
7 fokozatú 221/300 – – 55 789 EUR 185 000 ,- 21 379 074 ,-

* WLTP szerint mért, hivatalos súlyozott vegyes üzemanyag-fogyasztás 9.7l/100 km, illetve súlyozott vegyes CO2-kibocsátás 219 g/km.
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 2. oldal



CUPRA Ateca - fényezések

A fényezés megnevezése Fényezési
kód CUPRA

ajánlott
kisker.

fényezés ár
(Bruttó, EUR)

ajánlott kisker.
fényezés ár

(Bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint

Uni fényezés

Bila fehér 9P9P ☐ 175 EUR 66 581 ,-

Metál fényezés

Feketemágia metál 1Z1Z ☐ 624 EUR 236 894 ,-

Nevada fehér metál 2Y2Y ☐ 624 EUR 236 894 ,-

Egyedi metál fényezés

Grafit szürke metál 5X5X ☐ 624 EUR 236 894 ,-

Velvet vörös metál K1K1 ☐ 969 EUR 368 127 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = rendelhető
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CUPRA Ateca - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése CUPRA

Infotainment

12V-os csatlakozó elöl ☑

8 hangszóró ☑

CUPRA Digitális kijelző ☑

CUPRA Full Link Navigációs rendszerhez Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto alkalmazások ☑

Digitális rádióvétel (DAB) ☑

Navigációs rendszer
9.2"-os érintőképernyő;Beszédvezérlés (magyar nyelven nem);Beépített Európa térkép CUPRA CONNECT gen 3 - Safety & Service;Segélyhívás
funkció:automatikus vagy manuális;automatikus baleset jelentés;járműállapot jelentés;műszaki segélyhívás;egy évig ingyenes SEAT CONNECT
gen 3 - Media & Internet;online infotainment szolgáltatás;online térképfrissítés;online forgalmi adatok (köztük jelzőtáblák, online tájékoztatás
veszélyekről;online útvonalszámítás;parkolás;benzinkutak;úti célok importálása;útvonalak online importálása;Természetes hangvezérlés (úti
célokhoz, címekhez, médiához és rádiókhoz-magyar nyelven nem elérhető);diktálás;webrádió;online média streaming: Apple Music és Tidal

☑

Külső

Abroncsméret: 245/40 R19 ☑

Bizt. kerékcsavar könnyűfém k. tárcsához ☑

CUPRA fekete ablakkeret design ☑

CUPRA logo ☑

Dinamikus irányjelző hátul ☑

Fekete tetősín ☑

Fényezett kerékív ☑

Fényezett külső tükörházak ☑

Könnyűfém keréktárcsa 8Jx19 ☑

Krómozott dupla kipufogóvég ☑

LED főfényszóró ☑

LED ködfényszóró ☑

Sötétített hővédő üveg a "B" oszloptól ☑

Sportlökhárítók ☑

Standard kerékcsavar ☑

Tetőantenna ☑

Belső

Aircare szűrő ☑

Alumínium borítású pedálok ☑

Aluminium küszöbvédő, megvilágított ☑

Automatikus fényszóró magasság állítás ☑

Belső lábtér világítás elöl/hátul ☑

Connectivity box
Vezeték nélküli mobiltelefon töltés; Meghatározott készülékekkel kompatibilis! ☑

CUPRA Sport felfüggesztés elöl ☑

CUPRA Sport felfüggesztés hátul ☑

CUPRA üléskárpit ☑

CUPRA változat ☑

ECO funkció ☑

Egyszólamú kürt ☑

Elektromos ablakemelők elöl és hátul ☑

Elektromosan behajtható külső tükrök Fűthető, elektromosan állítható és behajtható külső tükrök az utas oldalon parkoló pozíció
beállítással Bal konvex, jobb konvex ☑

Elektronikus klímaberendezés Climatronic 2 zónás ☑

Fekete belső tetőkárpit ☑

Fűthető bőr multifunkciós bőrkormány DSG
Kormány mögötti váltókapcsolókkal ☑

ISOFIX gyermekülés rögzítő rendszer (2 hátsó ülés) ☑

Könyöktámasz elöl ☑

LED belső megvilágítás Válaszható színű hangulatvilágítással ☑

Magasságállítható utas- és vezetőülés ☑

Megvilágított piperetükör a napellenzőkben borítófedéllel és tárolóval (utasoldalon csak megvilágított fedél és tároló nélkül) ☑

Olvasólámpák elöl és hátul 2 + 2 db ☑

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
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CUPRA Ateca - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése CUPRA
Osztottan dönthető hátsó üléstámlák hátsó könyöktámasszal ☑

Praktikum csomag
Automatikus fényszórókapcsolás; Automatikus Coming & Leaving home funkció; Esőérzékelő; Automatikusan elsötétedő belső tükör ☑

Sport sebességváltó gomb ☑

Sportülések elöl ☑

Szemüvegtartó ☑

Tárolórekesz az első ülések alatt ☑

Tárolózseb az első ülés háttámláján ☑

Top View kamera
4 beépített kamera segíti a parkolást, 360°-ban jeleníti meg a jármű körüli területet az infotainment rendszer képernyőjén.; Tartalmazza a
tolatókamerát!

☑

Vezetőoldali/utasoldali deréktámasz állítható ☑

Biztonság

Biztonsági csomag 1.
Guminyomás ellenőrző szenzor; Fáradtságérzékelés ☑

Biztonsági csomag 2.
Biztonsági öv bekötésére figyelmeztető jelzés; Vezető és utasoldali légzsák elöl; Térdlégzsák elöl; Függönylégzsák elöl/hátul ☑

Biztonsági öv bekötésére figy. jelzés
Akusztikus, optikai ☑

CUPRA Vezetői Profil Adaptív futómű kontroll (DCC) ☑

Defekt javító készlet ☑

Elektromos rögzítőfék Auto Hold funkcióval ☑

Elektronikus indításblokkoló ☑

ESC elektronikus stabilitás kontroll ☑

Front Assist Forgalomfigyelő rendszer
Városi vészfékező funkcióval;Prediktív gyalogos védelmi funkció ☑

Hárompontos automata biztonsági övek elöl/hátul ☑

Hátsó spoiler ☑

Kulcsnélküli rendszer ☑

Lopásgátló kerékcsavar ☑

Oldallégzsák elöl ☑

Park Assist rendszer
Automatikus parkolássegítő rendszer; Parkolóradar elöl és hátul; Tolatófék funkcióval ☑

Progresszív kormányzás ☑

Sebességszabályozó tempomat ☑

Servotronic sebességfüggő szervokormány ☑

Szükségpótkerék
Autóemelő és szerszámkészlet ☑

Tárcsafékek elöl/hátul ☑

Tolótető nélkül ☑

Vezető- és utasoldali légzsák elöl kikapcsolható utaslégzsákkal ☑

Vonóhorog nélkül ☑

XDS elektronikus dierenciálzár ☑

–

Fejtámlák elöl ☑

USB Type-C csatlakozó (2db)
adatátvitel és töltés is ☑

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
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CUPRA Ateca - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód CUPRA
ajánlott

kisker. extra
ár (bruttó,

EUR)

ajánlott
kisker. extra ár

(bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint

Akció

"Porsche Casco Bónusz" A Porsche Casco bónusz előfeltétele, hogy a gépjárműre
a vásárló teljes körű casco biztosítást kössön a Porsche Versicherungs AG.
Magyarországi Fióktelepénél és hogy a gépjárművet a Porsche Finance Zrt. vagy
a Porsche Lízing Kft. finanszírozza. További részletekért látogasson el a https://
www.porschefinance.hu/biztositas /porsche-biztosito/porsche-casco-bonusz
weboldalra, vagy érdeklődjön CUPRA értékesítőjénél.”

$IB ☐ -235 EUR -89 388 ,-

Külső

Elektromos csomagtérajtó PCD ☐ 424 EUR 161 146 ,-

Elektromos csomagtérajtó + VIP
Elektromos csomagtérajtó; Virtuális pedál (VIP); Kulcsnélküli rendszerrel; Riasztóberendezés
rendelése szükséges!

PHE ☐ 593 EUR 225 315 ,-

Elektromos csomagtérajtó + VIP
Elektromos csomagtérajtó; Virtuális pedál (VIP); Kulcsnélküli rendszerrel; Nem rendelhető
Riasztóberendezéssel!

PHF ☐ 593 EUR 225 315 ,-

Fűthető szélvédő PW2 ☐ 428 EUR 162 593 ,-

Könnyűfém keréktárcsa AERO 19" Sport Black Matt/Silver 8JX19 Abroncs: 245/40 R19
94W Lopásgátló kerékcsavarok P8V ☐ 754 EUR 286 589 ,-

Könnyűfém keréktárcsa AERO 19" Sport Black/Copper, 8JX19 Abroncs: 245/40 R19
94W P9C ☐ 968 EUR 367 645 ,-

Könnyűfém keréktárcsa COPPER 'R' 19" Exclusive,Sport Black,8JX19 Abroncs: 245/40
R19 94W PYA ☐ 1 238 EUR 470 412 ,-

Könnyűfém keréktárcsa COPPER 19" Exclusive,Sport Black,8JX19 Abroncs: 245/40 R19
94W P8A ☐ 324 EUR 123 031 ,-

Könnyűfém keréktárcsa MACHINED 'R'19" Copper,8JX19 Performance abroncs: 245/40
R19 98Y XL PYF ☐ 1 765 EUR 670 637 ,-

Könnyűfém keréktárcsa MACHINED 19" Copper,8JX19 Performance abroncs: 245/40
R19 98Y XL PYE ☐ 856 EUR 325 187 ,-

Könnyűfém keréktárcsa SILVER 19" Sport Black,8JX19 Abroncs: 245/40 R19 94W PUW ☐ 1 022 EUR 388 391 ,-

Panoráma üvegtető PTC ☐ 1 193 EUR 453 042 ,-

Vonóhorog, elektromosan kioldható PGR ☐ 959 EUR 364 268 ,-

Vonóhorog előkészítés PRP ☐ 165 EUR 62 721 ,-

Belső

Csomagtér elválasztó háló PCP ☐ 182 EUR 68 994 ,-

Easy plug-in csomag
12 V-os csatlakozó a csomagtérben; 230 V-os csatlakozó a csomagtérben PDY ☐ 117 EUR 44 388 ,-

Elektromosan állítható vezetőülés
Elektromosan állítható, behajtható fűthető külső tükrök memóriafunkcióval; Elektromosan
állítható vezetőülés memóriafunkcióval; Tárolórekeszek nélkül; Elektromosan állítható
gerinctámasz a vezető oldalon

PFZ ☐ 504 EUR 191 541 ,-

Fekete bőr ülések téli csomaggal
Fűthető első ülések; Bőr ülések elöl WL1 ☐ 1 229 EUR 467 034 ,-

Fűthető bőr multifunkciós bőrkormány DSG
Kormány mögötti váltókapcsolókkal; Indítógomb a kormányon P1V ☐ 646 EUR 245 579 ,-

Hátsó üléstámla ledöntés a csomagtérből PLY ☐ 22 EUR 8 202 ,-

Petrol blue bőr ülések téli csomaggal
Fűthető első ülések; Bőr ülések elöl WLF ☐ 1 142 EUR 433 743 ,-

Tároló csomag
Tárolórekesz az első ülések alatt PST ☐ 58 EUR 22 193 ,-

Téli csomag
Fűthető első ülések WW1 ☐ 500 EUR 190 095 ,-

Vontatmány asszisztens PK7 ☐ 269 EUR 102 285 ,-

Biztonság

Biztonsági és Vezetői csomag 2.
Közlekedési tábla felismerő rendszer;Fényszóró szabályozás "Light Assist";Sebességszabályozó
Tempomat távolságtartó automatikával;Sávtartó asszisztens;Front Assist Forgalomfigyelő
rendszer, városi vészfékező funkcióval

PDG ☐ 624 EUR 236 894 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = extrafelszereltség
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CUPRA Ateca - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód CUPRA
ajánlott

kisker. extra
ár (bruttó,

EUR)

ajánlott
kisker. extra ár

(bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint
Biztonsági és Vezetői csomag 5.
Sávtartó asszisztens;Közlekedési tábla felismerő rendszer;Holttérfigyelő rendszer, kiparkolási
asszisztenssel tolatáskor;Fényszóró szabályozás "Light Assist";Sebességszabályozó Tempomat
távolságtartó automatikával;Sávváltást segítő rendszer "Side Assist";Front Assist Forgalomfigyelő
rendszer, városi vészfékező funkcióval;Proaktív utasvédelmi rendszer

PDI ☐ 959 EUR 364 268 ,-

Biztonsági és Vezetői csomag 7.
Közlekedési tábla felismerő rendszer;Kiparkolást segítő asszisztens;Sávtartó
asszisztens;"Emergency Asszisztens" vészhelyzetben;"Trac Jam" asszisztens;Fényszóró
szabályozás "Light Assist";Sebességszabályozó Tempomat távolságtartó automatikával;Front
Assist Forgalomfigyelő rendszer, városi vészfékező funkcióval;Sávváltást segítő rendszer "Side
Assist";Proaktív utasvédelmi rendszer

WDL ☐ 1 066 EUR 404 795 ,-

Fékrendszer első BREMBO féknyereggel (Szükségpótkerék nélkül)
Az autó szükségpótkerék helyett defektjavító készlettel érkezik; Autoemelő nélkül WBB ☐ 2 911 EUR 1 105 828 ,-

Fékrendszer első BREMBO féknyereggel és Beats Audio (Szükségpótkerék nélkül)
Az autó szükségpótkerék helyett defektjavító készlettel érkezik; Autoemelő nélkül PBD ☐ 3 451 EUR 1 310 879 ,-

Riasztóberendezés WAS ☐ 305 EUR 115 794 ,-

–

Akrapovic kipufogó
Titán kipufogó két oldalt P1K ☐ 4 006 EUR 1 521 720 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = extrafelszereltség
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Az árlistában használt rövidítések jelentése:
DSG - automatizált kapcsolású váltó kettős kuplunggal.

KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ ÁRLISTA A PORSCHE HUNGARIA KFT. ÁLTAL A MAGYARORSZÁGI SEAT MÁRKAKERESKEDÉSEK SZÁMÁRA
KIBOCSÁTOTT, NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL AJÁNLOTT ÁRAKAT TÜNTETI FEL, ÉS CSUPÁN AZ ÖN ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSÁT SZOLGÁLJA! A feltüntetett
adatok (beleértve az árakat is) nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak. A meghirdetett árak a gépjárművek euróban meghatározott ajánlott árai alapján
kerülnek feltüntetésre forintban, és naponta frissítésre kerülnek a tárgynapot megelőző munkanapon az MNB által közzétett EUR-HUF árfolyam alapján (,kivéve
hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon). Az árak tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t (kivéve ott, ahol kifejezetten szerepel, hogy “nettó”), és TARTALMAZZÁK
A REGISZTRÁCIÓS ADÓT is. Az üzembe- és forgalombahelyezés költsége külön fizetendő. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A tájékoztatóink
folyamatos aktualizálása ellenére előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak, vagy elírást tartalmaznak, mindezért nem áll módunkban
felelősséget vállalni. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, feltétel maszkok és az egyéb közölt adatok - előzetes értesítés
nélkül történő - változtatásának jogát a Porsche Hungaria Kft. fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN SEAT
MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT, VALAMINT A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSÁRÓL
ÉS MEGFIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁST.

Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a
Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik,
amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. Az új személygépjárművek esetében 2018. szeptember
1-jétől, míg a haszongépjárművek esetében 2019. szeptember 1-jétől az NEDC-t teljes mértékben felváltja egy új vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés,
tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal
eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs
formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és
széndioxid-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden értékesítési helyen és a
fogyasztóvédelmi hatóságnál.

A felszereltség- vagy a motor-specifikus korlátokra tekintettel előfordulhat, hogy a kívánt többletfelszereltségek, tartozékok beszerelése a kiválasztott
járműmodell esetén nem lehetséges. A rendelhető többletfelszereltségek és tartozékok köre továbbá országonként eltérhet. AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT
JÁRMŰMODELLHEZ TÉNYLEGESEN RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK KÖRÉRŐL ÉS A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐRŐL AZ ÖN SEAT MÁRKAKERESKEDŐJÉTŐL KÉRJEN
TÁJÉKOZTATÁST! Az eredeti gyári tartozékokra 2 év jótállás vonatkozik. A képek csak illusztrációk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a színeket a különböző
monitorok a valóságtól eltérően, különbözőképpen jeleníthetik meg.

seat.hu
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