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C U P R A F O R M E N TO R

P R I J Z E N

E N

P R I J Z E N

O P T I E S

ALLE PRIJZEN IN €

Vermogen

Transmissie

Bestelcode

Netto
catalogusprijs
excl. BPM /
excl. BTW

310 - 2.0 TSI 4Drive

228kW/310pk

DSG-7

KM76QT/21/31D

37.401

E N

O P T I E S

BPM
(WLTP)

Bruto
catalogusprijs
incl. BPM /
excl. BTW

Fiscale
waarde
incl. BPM /
incl. BTW

Rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage en leges*

Consumenten
adviesprijs
incl. BPM &
incl. BTW**

CO2
Emissie
(WLTP)

Fiscale
Bijtelling

Netto
Bijtelling
o.b.v. 37,35%

16.210

53.611

61.465

835

62.300

192

22%

421

*	Rijklaarmaakkosten € 753,11 (incl. btw): o.a. transport en logistieke handling, nulbeurt, reinigen en poetsen van in- en exterieur, twee kentekenplaten |
	Leges € 46,89 (btw vrij) | Recyclingbijdrage € 35,00 (incl. btw) | Beheerbijdrage li-ion accu € 12 (eTSI) en € 110 (eHybrid)
** Consumentenadviesprijs is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage en leges												
WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT		
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele
velgen en/of opties. Pakketten, optionele velgen en/of opties hebben invloed op de CO2 uitstoot, het
BPM-bedrag en daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de prijzen en CO2-uitstoot van de door
jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car
Configurator of jouw dealer.

O P T I E S

ALLE PRIJZEN IN €

Bestelcode

310

Unilak - Candy White

CL01

•

Metallic lak

CL03

Exclusieve lak
Matte lak

Netto
catalogusprijs
excl. BTW
excl. BPM

BTW

Consumentenprijs
incl. BTW
excl. BPM

LAKKLEUREN

ALLE PRIJZEN IN €

Bestelcode

310

Netto
catalogusprijs
excl. BTW
excl. BPM

BTW

Consumentenprijs
incl. BTW
excl. BPM

COMFORT & TECHNIEK
0

0

0

587

123

710

CL04

880

185

1.065

CL05

1.959

411

2.370

UPGRADES

Launch Pack CUPRA HIGH

Met dit pakket krijg je tegen een scherpe prijs:
- een elektrisch bedienbare achterklep met
voetbediening
- een panoramisch schuif/kanteldak
- het Brembo remsysteem
- lederen bekleding in Petrol Blue of zwart
- een elektrisch verstelbare bestuurderstoel met
geheugenfunctie
- verwarmbare stoelen vóór
- een verwarmbaar stuurwiel		

P21

3.632

763

4.395

Brembo remsysteem

Brembo remsysteem met grotere remschijven en
remklauwen. De remklauwen voor zijn uitgevoerd in
koperkleur, met opschrift 'Brembo'.

PBB

2.202

463

2.665

Elektrisch bedienbare achterklep incl.
voetbediening

Elektrisch openen en sluiten van de achterklep door
middel van een druk op de knop en met een voetbeweging onder de bumper, voor wanneer je je handen
vol hebt.

PCD

508

107

615

Verwarmbare stoelen vóór &
verwarmbaar stuurwiel

Heerlijk voor die koude dagen, verwarmbare stoelen
vóór en een verwarmbaar stuurwiel, om je handen
lekker te verwarmen.

PW1

388

82

470

Kuipstoelen met semi-lederen
bekleding zwart, inclusief elektrisch
verstelbare bestuurderstoel met
geheugenfunctie, verwarmbare stoelen vóór en verwarmbaar stuurwiel

Lederen bekleding in CUPRA zwart met de perfecte
pasvorm, elke keer weer door de geheugenfunctie. Een
in elektrisch verstelbare bestuurdersstoel is een ideale
aanvulling op je lederen bekleding. Daarbij krijg je ook
nog verwarmbare stoelen vóór en een verwarmbaar
stuurwiel.

WTE

579

121

700

Lederen bekleding in de speciale CUPRA kleur Petrol
Blue met de perfecte pasvorm, elke keer weer door
de geheugenfunctie. Een in elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel is een ideale aanvulling op je lederen
bekleding. Daarbij krijg je ook nog verwarmbare stoelen
vóór en een verwarmbaar stuurwiel.
Deze optie is niet mogelijk met de kleur Desire Red
(E1E1).

WLF

1.467

308

1.775

Panoramisch schuif/kanteldak

Tweedelig glazen dak, waarvan het voorste deel over
het achterste deel geopend kan worden. Voor extra
zonlicht en/of frisse lucht in het interieur.

PTC

1.273

267

1.540

Trekhaak zwenkbaar (elektronische
ontgrendeling)

Een trekhaak, of toch niet? Deze trekhaak berg je
eenvoudig op in de bumper als je hem niet gebruikt.
Weer nodig? Met één druk op de knop komt hij weer
tevoorschijn.

PGR

686

144

830

INTERIEUR

INFOTAINMENT & CONNECTIVITY
Door je telefoon in het vak te leggen krijg je een verbeterd bereik. Hierdoor verstaan jij en je gesprekspartner
Draadloze lader en antenne versterker
elkaar beter. Daarnaast word je telefoon automatisch en
voor telefoon
zonder kabel opgeladen. Voor het draadloos opladen
moet je telefoon met QI-technology zijn uitgerust.
Het BeatsAudio™ geluidssysteem is de ultieme traktatie
voor je oren. Met een indrukwekkende versterker van

BeatsAudio™ incl. 9 premium speakers
340 Watt, 10 speakers van topkwaliteit en een serieuze
en 1 subwooferbox
subwoofer, speelt dit systeem al je favoriete nummers

PB2

194

41

235

Kuipstoelen met lederen bekleding Petrol Blue, inclusief elektrisch
verstelbare bestuurderstoel met
geheugenfunctie, verwarmbare stoelen vóór en verwarmbaar stuurwiel

PNB

488

102

590

EXTERIEUR

als geen ander.

VEILIGHEID
Bewaking van motor, kofferruimte en portieren.
Inclusief hellingshoeksensor, welke het alarm activeert
wanneer de auto opgekrikt wordt.

Alarmsysteem

WAS

264

56

320

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT		
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot en het
BPM-bedrag. De hier getoonde consumentenadviesprijs is een vanafprijs exclusief een eventueel
hoger BPM-bedrag. Voor de consumentenadviesprijs en CO2-uitstoot van de door jou gewenste
auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of
jouw dealer.
• = standaard

= optie

-= niet leverbaar

• = standaard

= optie

-= niet leverbaar

S T A N D A A R D U I T R U S T I N G

H I G H L I G H T S

INTERIEUR/COMFORT

310

Achterbank ongedeeld, rugleuning in ongelijke delen neerklapbaar

•

Airconditioning automatisch met 3-zone-temperatuurregeling en pollenfilter

•

Automatisch dimmende binnenspiegel

•

Bagageruimte-afdekking

•

Bekleding stof zwart met koperkleur stiksels

•

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

•

Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar

•

Dakhemel uitgevoerd in zwart

•

Elektrische ramen voor en achter

•

Frames om luchtuitstroomroosters in koperkleur en Dark Aluminium

•

Instaplijst (verlicht) aluminium 'CUPRA'

•

Kuipstoel vóór met geïntegreerde hoofdsteun

•

LED-interieurverlichting

•

Leeslampjes voor

•

Leeslampjes achter

•

Lendesteunverstelling bestuurdersstoel

•

Lendesteunverstelling bijrijdersstoel

•

Make-up spiegels in zonneklep, verlicht

•

Middenarmsteun voor, in hoogte en lengte verstelbaar, met opbergvak

•

Middenarmsteun achter

•

Opbergzak achterzijde voorstoelen

•

Sfeerverlichting in voorportieren

•

Sportpedalen, uitgevoerd in aluminium

•

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

•

Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed in CUPRA design

•

Stuurwiel, verwarmbaar

•

Supersport stuurwiel met start- en CUPRA-knop

•

Variabele laadbodem bagageruimte

•

Versnellingspookmantel uitgevoerd in leder

•

EXTERIEUR
De CUPRA Formentor 310 is rijk uitgerust en beschikt over o.a.
310
19 inch lichtmetalen velgen

Achteruitrijcamera

Navigatie, radio en mediasysteem met 12 inch (30,48 cm) touchscreen in kleur

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control)

Full Link draadloos smartphone integratie: MirrorLink™ en Apple CarPlay™

Automatische afstand- en snelheidsregeling, Predictive Adaptive Cruise Control

Koplampverlichting Full LED met LED-dagrijverlichting in signature vorm

Parkeersensoren voor en achter met automatische inparkeerhulp (Park Assist)

Verwarmd supersport stuurwiel met start- en CUPRA-knop

Dodehoeksensor (Side Assist)

Kuipstoel vóór met geïntegreerde hoofdsteun

CUPRA CONNECT

Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit)

4 jaar Garantie

Airconditioning automatisch met 3-zone-temperatuurregeling en pollenfilter

19 inch lichtmetalen velgen (8J x 19, 245/40 R19)

•

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar met geïntegreerde richtingaanwijzers

•

Buitenspiegels verwarmbaar

•

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

•

Buitenspiegels in Dark Aluminium

•

Bumpers in carrosseriekleur, CUPRA design met Dark Aluminium details

•

CUPRA Achterspoiler

•

Dakrails uitgevoerd in hoogglans zwart

•

Deurgrepen in carrosseriekleur

•

Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl)

•

Dynamische richtingaanwijzers achter

•

Grille uitgevoerd in diamant design zwart, met Dark Aluminium omlijsting

•

Koplampverlichting Full LED met LED-dagrijverlichting in signature vorm

•

LED-achterlichten, doorlopend over gehele breedte

•

LED-kentekenplaatverlichting

•

• = standaard
- = behoort niet tot standaarduitrusting

S T A N D A A R D U I T R U S T I N G

EXTERIEUR

310

310

Mistlampen vóór LED met bochtenverlichting

•

Lichtsensor

•

Remklauwen uitgevoerd in zwart

•

Parkeersensoren achter

•

Welkomsverlichting "CUPRA" in buitenspiegel en welkomsceremonie achterlichten

•

Parkeersensoren vóór

•

Zijruitomlijsting uitgevoerd in hoogglans zwart

•

Regensensor

•

Rijprofielkeuze

•

Ruitenwissers voor en achter met interval

•

INFOTAINMENT & CONNECTIVITY
Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming

•

Sleutelloze startknop (Keyless Go)

•

Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit)

•

Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

•

Digitale radio ontvangst (DAB+)

•

Start-/stopsysteem met terugwinning van remenergie

•

Verkeersbordenherkenning

•

Full Link draadloze smartphone integratie: MirrorLink™, Apple CarPlay™, Android
Auto™
CUPRA CONNECT - Veiligheid & Service 10 jaar
- Automatische ongevalsmelding
- Handmatige noodoproep
- Pechoproep
- Serviceafspraakplanning

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G

COMFORT & TECHNIEK

CUPRA CONNECT - Toegang op afstand 1 jaar
Via smartphone CUPRA CONNECT App en webportaal My.CUPRA toegang tot
verschillende functies, zoals:
- Rijgegevens
- Claxonneren & knipperen
- Voertuigstatus (incl. deuren en lichten)
- Vergrendelen & ontgrendelen
- Voertuig status rapport
- Gebieds- & snelheidsalert
- Parkeerpositie
- Ventilatie op afstand

•

VEILIGHEID

•

•

CUPRA CONNECT - Online Infotainment 1 jaar
Uitbreiding van het navigatie- en infotainmentsysteem met functies, zoals:
- Online kaartupdates
- Parkeerplaatsen
- Tankstations
- Internet radio (Dataverbruik niet inbegrepen)
- Natuurlijke spraakbesturing voor bestemmingen en adressen
- Natuurlijke spraakbesturing voor infotainmentapps, media en radio (niet in het
Nederlands)
- Spraak naar tekst

•

Navigatie, radio en mediasysteem met 12 inch (30,48 cm) touchscreen in kleur

•

Speakers 6

•

USB-aansluiting (2x) vóór, type USB-C

•

COMFORT & TECHNIEK
Achteruitrijcamera

•

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control)

•

Automatische afstand- en snelheidsregeling, Predictive Adaptive Cruise Control

•

Automatische inparkeerhulp (Park Assist)

•

Automatische lichtschakelaar

•

Buitentemperatuurmeter

•

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

•

Coming & Leaving Home verlichting

•

Grootlichtassistent, schakelt automatisch grootlicht in en uit

•

Handrem elektronisch inclusief wegrolblokkering (Auto Hold)

•

Helling wegrijassistent (Hill Hold Control)

•

Sleutelloze toegang (Keyless Entry)

•

• = standaard
- = behoort niet tot standaarduitrusting

Afstandscontrolesysteem (Front Assist) inclusief noodremfunctie voor stadsverkeer, voetganger- en fietserherkenning

•

Anti Blokkeer Systeem (ABS)

•

Automatische remfunctie na ongeval (Multi-Collision Brake)

•

Bandenspanningscontrolesysteem

•

Centrale airbag in rechterzijde van bestuurderstoel

•

Dodehoeksensor (Side Assist) met uitparkeerassistent

•

Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter

•

E-Call noodoproepsysteem voor het oproepen van hulpdiensten in een
noodsituatie

•

Elektronisch Sperdifferentieel (XDS)

•

Elektronisch Stabiliteit Systeem (ESC)

•

Emergency assist, zet de auto stil wanneer bestuurder niet meer reageert

•

Fileassistent

•

Gordel reminder, vóór en achter

•

Gordijn airbag, aan beide zijden

•

Hoofd airbag voor bestuurder en bijrijder, uitschakelbaar voor bijrijder

•

Hoofdsteunen 3x achter, verstelbaar

•

Kinderzitbevestiging vóór en 2e zitrij

•

Knie-airbag voor bestuurder

•

Lifehammers, 2 stuks

•

Rijstrookbehoudassistent Plus (Lane Assist Plus)

•

Ruimtebesparend reservewiel (Bandenreparatieset i.c.m. Brembo remsysteem)

•

Vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System)

•

Uitstapwaarschuwing, waarschuwing bij van achteren naderend verkeer

•

Zij-airbags voor, in bestuurders- en bijrijdersstoel

•

Zij-airbags achter

•

GARANTIE EN MOBILITEITSSERVICE
4 jaar garantie. In de 1ste 2 jaar is de fabrieksgarantie geldig ongeacht het aantal
gereden kilometers. In het 3e en 4e jaar is de garantie geldig tot 100.000 kilometer.
Vraag naar de voorwaarden bij je CUPRA-vestiging.

•

Gratis Mobiliteitsservice (24 uur per dag via 0800-0242500).
Zowel in Nederland (dus ook bij jou thuis voor de deur) als in het buitenland. Vraag
naar de voorwaarden bij je CUPRA-vestiging.

•

• = standaard
- = behoort niet tot standaarduitrusting

T E C H N I S C H E

G E G E V E N S

MOTOR
Motortype

K L E U R E N

2.0 TSI 4DRIVE 228KW/310PK
4 cilinders in lijn

KLEUREN EN BEKLEDINGEN

310

310

310

Stoelbekleding

Stof

Semi-Leder zwart

Leder Petrol Blue

1984

Kuipstoel

Kuipstoel

Kuipstoel

Boring x slag (mm)

82,5 / 92,8

Kleur bekleding

Zwart

Zwart

Petrol Blue

228 (300) / 5.450 - 6.600

Kleur dashboard

Zwart

Zwart

Petrol Blue &
Copper stiksel

Dashboard inleg

Dark Aluminium

Dark Aluminium

Dark Aluminium

Bekledingscode

(AQ)

(LQ+WTE)

(TQ+WLF)

Max. koppel (Nm / tpm)

Stoelsoort

400 / 2.000 - 5.450

Emissienorm

EU6 AP

Transmissie

7-DSG 4Drive

UNILAK

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h)

250

0-100 km/h (sec.)

4,9

Combinatierit WLTP

8,2 - 9,0

Brandstof

Benzine

BESTELCODE

B9A

B4B4

∙

∙

∙

Magnetic tech

S7H

S7S7

∙

∙

∙

Urban Silver*

Z7G

L5L5

∙

∙

∙

Midnight Black

Y9T

0E0E

∙

∙

∙

0X1

E1E1

∙

∙

-

Graphene Grey

S7G

R6R6

∙

∙

∙

Dark Camouflage*

X6T

9S9S

∙

∙

∙

METALLIC LAK

EXCLUSIEVE LAK

GEWICHTEN (kg)
1544

Massa rijklaar

1644

Max. toelaatbaar gewicht

2140

Max. aanhangergewicht geremd

1800

REMMEN
Remmen voor

Geventileerde schijven

Remmen achter

Geventileerde schijven

MATTE LAK
Magnetic Tech Matt*

N7H

9R9R

∙

∙

∙

Petrol Blue Matt*

Q5C

Q4Q4

∙

∙

∙

K L E U R E N

E N

750

Desire Red
B E K L E D I N G

Ledig gewicht

Max. aanhangergewicht ongeremd

LAKCODE

Candy White

BRANDSTOFVERBRUIK (L/100 km, 99/100 EG-norm) 1

G E G E V E N S

B E K L E D I N G

Cilinderinhoud (cc)

Max. vermogen (kW / pk / tpm)

T E C H N I S C H E

E N

VELGEN- EN BANDENMATEN
310

8J x 19, 245/40 R19

1) De verbruiksmetingen volgens de norm 99/100/EG gaan uit van het leeggewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen deze waarde
verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden en de conditie
van de auto kunnen daarnaast in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.

WLTP INFO TECHNISCHE GEGEVENS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft
invloed op de CO2-uitstoot, theoretische verbruikscijfers en het gewicht
van de auto. Voor de technische gegevens van de door jou gewenste auto
inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de
Car Configurator of jouw dealer.

• = leverbaar
-= niet leverbaar
* Leverbaar per januari 2021

A F M E T I N G E N

EXTERIEUR (mm)
Lengte
Breedte exclusief / inclusief buitenspiegels

Formentor
4450
1839 / 1992

Hoogte

1528

Wielbasis

2680

Spoorbreedte voor

1585

Spoorbreedte achter

1559

INTERIEUR
Bagageruimte (L)

420

DIVERSEN
Draaicirkel (m)

A F M E T I N G E N

Inhoud brandstoftank (L)

10,7
55

W W W. C U P R A . N L
CUPRA-importeur Pon’s Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen
in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon deze brochure met de grootste zorg is samengesteld, kan
geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Vanwege beperkingen
in het drukproces kunnen de in deze brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van de werkelijke lakkleuren
en/of materialen, raadpleeg de CUPRA-dealer voor een exacte weergave.
11/2020

