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Born

Mudeli kood Mootor Jõudlus
kW/hj Transmissioon

Aku mahtuvus
(neto/bruto)

kWh

Sõiduulatus
(WLTP, kombineeritud 

tsükkel) km
Hind

EUR koos km-ga

eBOOST

K11C5C Elektrimootor 170 / 231 2 Automaatne 
(ühekäiguline) 58 / 62 kuni 419 47 010

K11C5D Elektrimootor 170 / 231 2 Automaatne 
(ühekäiguline) 77 / 82 kuni 549 49 000

Netomahtuvus - kõrgepingeaku praktiliselt kasutatav energiamaht
Brutomahtuvus – kõrgepingeaku täielik tehniline energiamaht 1

WLTP - laboratoorne katsemenetlus, mida kasutatakse sõiduautode kütuse- ja/või energiakulu ning heitmete (CO2 ja muude saasteainete) koguse mõõtmiseks

1   Osa mahtuvusest on tehniliselt limiteeritud, et tagada aku pikem tööiga ja hädakäivituseks vajalik minimaalne energiatase.
2 Vastavalt ÜRO määrusele GTR.21 määratud suurimat võimsust saab kasutada maksimaalselt 30 sekundit. Igas konkreetses sõidusituatsioonis kasutatav võimsus sõltub 
erinevatest teguritest, sh välistemperatuurist, kõrgepingeaku temperatuurist, laetuse tasemest, seisukorrast või füüsilisest vananemisest.
Suurima võimsuse kasutamiseks vajalikud parameetrid:
• 58 kWh (neto) versioon: kõrgepingeaku temperatuur 23 kuni 50 ºC, laetuse tase vähemalt 55%;
• 77 kWh (neto) versioon: kõrgepingeaku temperatuur 23 kuni 50 ºC, laetuse tase vähemalt 85%.
Mis tahes kõrvalekalded eelnimetatud parameetritest võivad põhjustada võimsuse vähenemist.

• Kuvatud hind, varustus ja lisavarustus on ainult informatiivsed ja võivad muutuda ilma ette teatamata.
• Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ilma registreerimistasuta ning CO2 maksuta.
• Hinnakiri on kehtiv alates 17.01.2023. Kõik varasemad hinnad neile mudelitele pole kehtivad.
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VÄLI SVARUSTUS

Valuveljed "Typhoon 31/1" R19
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Valuveljed 7.5J x 19
∙ Rehvid 215/50 R19

●

LED-esituled koos dünaamilise tervitusvalgustuse ja udutulede funktsiooniga ●

LED-tagatuled, mis on omavahel ühendatud LED-valgusribaga ●

Halli värvi korpusega küljepeeglid ●

Tervitusvalgustusega küljepeeglid ●

SI S EVARUSTUS

SEAQUAL® YARN istmekatted ●

Sportistmed ees ●

Reguleeritava kõrgusega juhiiste ●

Perforeeritud nahast kattega sportliku kujundusega multifunktsionaalne soojendusega rool koos sõidurežiimi valikulülitiga ●

Mitmevärviline LED-meeleoluvalgustus salongis ●

Pedaalidel dekoratiivsed alumiiniumkatted ●

Käetugi esiistmete vahel ●

Valgustusega peeglid päikesesirmides ●

Kahes osas (40:60) kokku klapitav tagaistme seljatugi
(77 kWh akuga versioon saadaval ainult 4-kohalisena, koos tagumise keskmise käetoega)

●

Pagasiruumis topeltpõrand ●

TURVAVARUSTUS JA JUHIABISÜSTEEMID

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) ●

Elektrooniline käsipidur koos automaatse seisupiduri funktsiooniga "Auto Hold" ●

Madala rehvirõhu hoiatussüsteem ●

"Rest Assist" – juhi väsimuse tuvastussüsteem ●

"Front Assist" – sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid tuvastav avariipidurdamise funktsiooniga esikokkupõrke vältimissüsteem ●

Kiiruspiirik ●

"Lane Assist" - aktiivselt roolimisse sekkuv sõiduraja hoidja ●

Esiturvapadjad esiistmete ees (kaassõitja esiturvapadi väljalülitatav) ●

Turvakardinad ees ja taga, külgturvapadjad ees, vastavalt sõitja istumisasendile töötavad turvakardinad ees ●

Nähtav ja kuuldav meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks esi- ja tagaistmetel ●

ISOFIX-süsteem kolme turvatooli paigaldamiseks (2 tagaistmele ja 1 kaassõitja esiistmele) ●

Parkimisandurid ees ja taga ●

Hädaabikõne süsteem ●

e-Sound - auto akustiline hoiatussüsteem, mis tekitab väikestel kiirustel kunstlikku mootorimürinat ●

CUPRA Born
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I NFO, MEELELAHUTUS JA SIDE

Digitaalne näidikuplokk ●

12-tollise puuteekraaniga multimeediasüsteem Media System Plus ●

Bluetooth-vabakäesüsteem ●

2 USB-pesa (tüüp C) ees (laadimiseks ja andmesideks) ja 2 taga (ainult laadimiseks) ●

Full Link-tehnoloogia nutitelefoni kasutamiseks otse auto ekraanilt (juhtmevaba ja juhtmega ühendus) ●

5 kõlarit ees ●

Digiraadio (DAB) vastuvõtja ●

CUPRA CONNECTi mobiilsed veebipõhised teenused (3 aastaks tasuta) ●

MUGAVUS JA PRAKTILISUS

Start/stopp-lülitiga võtmevaba mootori käivitussüsteem „Keyless Go“ ●

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid 
(kaassõitja poolel tagurdamist lihtsustav automaatne peegli allakallutamise funktsioon) ●

Elektriliste tõstukitega esi- ja tagaaknad ●

Soojust ja müra isoleerivast klaasist esiklaas ●

Automaatne kahetsooniline kliimaseade Climatronic ●

Istmesoojendusega esiistmed ●

Soojendusega esiklaasipesuri pihustid ●

Isetumenev tahavaatepeegel ●

Vihmasensor ●

Kiirustundlik progresseeruva ülekandega roolivõimendi ●

Sõiduprofiili valik  ●

LAADIMISE JA SÕIDUULATUSE OPTIMEERIMINE

Energiatõhus soojuspump kliimaseadme töö optimeerimiseks ja sõiduulatuse suurendamiseks madalatel temperatuuridel ●

Kombineeritud laadimispistik (CCS2) kiirlaadimiseks alalisvooluga (DC) ja tavalaadimiseks vahelduvvooluga (AC) ●

Koduse elektripistikupesa jaoks mõeldud laadimiskaabel ("Mode 2", 8 A) ●

Avaliku laadimisjaama ja koduse laadimisseadme (nn Wallbox) jaoks mõeldud laadimiskaabel ("Type 2", "Mode 3", 16 A) ●

Kiirlaadimine alalisvooluga (DC)*
∙ 58 kWh aku – laadimisvõimsus kuni 120 kW
∙ 77 kWh aku – laadimisvõimsus kuni 135 kW

●

Laadimine vahelduvvooluga (AC)*
∙ Laadimisvõimsus kuni 11 kW

●

* Laadimisvõimsus sõltub kasutatava pistiku tüübist, voolupingest ja -tugevusest ning vooluallika faaside arvust, aga ka kliendi kodusest elektripaigaldisest. 
Mõningatel juhtudel võib laadimisvõimsus olla väiksem.

GARANTII

Tootja garantii – 5 aastat või 100 000 km ●

Tootja garantii kõrgepingeakule - 8 aastat / 160 000 km ●

CUPRA Born
Põhivarustus

●  põhivarustusCUPRA Eesti 4



K
oo

d

eB
O

O
ST

H
in

d
EU

R 
ko

os
 k

m
-g

a

ERI PAKETID

Pakett "eBOOST Plus"
∙ Tehnoloogiapakett "Tech M" (PK8/PK9)
∙ Juhiabisüsteemide pakett "Pilot L" (PZC)
∙ Tumedaks toonitud tagaklaas ja tagumised külgaknad (PCO)

P21
2396
1677

K EREVÄRV

Hall tavavärv
∙ Hall: Vapor Grey (C2C2)

O ● 0

Metallikvärv
∙ Valge: Glacial White (2Y2Y)
∙ Punane: Rayleigh Red (P8P8)
∙ Hõbedane: Geyser Silver (1T1T)
∙ Tumehall: Quasar Grey (5V5V)

M 600

Erivärv (metallikvärv)
∙ Tumesinine: Aurora Blue (0F0F)

K 795

RI TEŅU DISKI / RIEPAS

Valuveljed "Typhoon 31/2" R19
(Machined/Glossy Black/Copper)
∙ Valuveljed 7.5J x 19
∙ Rehvid 215/50 R19
(ainult koos PY1-ga)

PYA 210

Valuveljed "Hurricane 31/3" R20
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Valuveljed 7.5J x 20
∙ Rehvid 215/45 R20
(ainult koos PY1-ga)

P8Y 754

Valuveljed "Blizzard 31/4" R20
(Machined/Glossy Black/Copper)
∙ Valuveljed 7.5J x 20
∙ Rehvid 215/45 R20
(ainult koos PY1-ga)

P8Z 969

Valuveljed "Firestorm 31/5" R20, dünaamiline veermiku kontrollsüsteem
(Machined/Glossy Black/Silver)
∙ Valuveljed 8J x 20
∙ Rehvid Performance 235/40 R20
∙ Dünaamiline veermiku kontrollsüsteem
(ei ühildu PFD-ga)
(ainult koos PY3-ga)

PUZ 1428

Tööriistakomplekt R20 eriratastele
(ainult koos PUZ-ga)

PY3 0

CUPRA Born
Lisavarustus
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TURVAVARUSTUS JA JUHIABISÜSTEEMID

Juhiabisüsteemide pakett (Pilot M)
∙ Navigatsioonisüsteem Navi System Plus
∙ "Sign Assist" - liiklusmärkide tuvastussüsteem
∙ Isekohanduv kiirushoidik (ettenägelik – koos navigeerimisfunktsiooniga)
∙ "Light Assist" - kaugtulede automaatlülituse süsteem
∙ Tahavaatekaamera

PZK 1134

Juhiabisüsteemide pakett (Pilot L)
∙ Navigatsioonisüsteem Navi System Plus
∙ "Sign Assist" - liiklusmärkide tuvastussüsteem
∙ Isekohanduv kiirushoidik (ettenägelik – koos navigeerimisfunktsiooniga)
∙ "Light Assist" - kaugtulede automaatlülituse süsteem
∙ 360° täisvaatekaamera, mis näitab ka pealtvaadet
∙ "Intelligent Park Assist" - poolautonoomne auto juhtimine parkimismanöövri ajal
∙ "Travel Assist" - poolautonoomne isejuhtimissüsteem
∙ "Lane Assist Plus" - rooli asendit korrigeeriv sõiduraja hoidja
∙ "Side Assist" - pimenurga jälgimissüsteem
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - küljelt läheneva liikluse hoiatus tagurdamisel
∙ "Exit Warning" – autost väljumise hoiatusfunktsioon
∙ "Emergency Assist" - poolautonoomne auto juhtimine autojuhi terviserikke korral
(ei ühildu PK2 ja PK3-ga)

PZC 1724

I NFO, MEELELAHUTUS JA SIDE

Liitreaalsusega esiklaasinäidik PZT 832

BeatsAudio™ helisüsteem
∙ 395W võimendi
∙ 9 kõlarit
∙ Bassikõlar

PNB 399

S I S EKLIIMA

Skyline-katuseaken
∙ Elektriline päikesevari  
(pole saadaval 77 kWh akuga versiooni jaoks)

PTC 832

Tumedaks toonitud tagaklaas ja tagumised külgaknad PCO 210

S I S EKUJUNDUS JA ISTMED

Dinamica®-mikrokiudkangast istmekatted (Granite Grey)
∙ Taastöödeldud taimsest mikrokiudkangast istmekatted
∙ 12 suunas elektriliselt reguleeritavad esiistmed
∙ Esiistmetel massaažifunktsiooniga elektriliselt reguleeritav nimmetugi
∙ Tagumine keskmine käetugi
(77 kWh akuga versioon saadaval ainult 4-kohalisena)

PLN 1101

Dinamica®-mikrokiudkangast istmekatted (Aurora Blue)
∙ Taastöödeldud taimsest mikrokiudkangast istmekatted
∙ 12 suunas elektriliselt reguleeritavad esiistmed
∙ Esiistmetel massaažifunktsiooniga elektriliselt reguleeritav nimmetugi
∙ Tagumine keskmine käetugi
(77 kWh akuga versioon saadaval ainult 4-kohalisena)

PLG 1605

CUPRA Born
Lisavarustus
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M UGAVUS JA PRAKTILISUS

Tehnoloogiapakett (Tech M)
∙ System "Keyless Entry" - võtmevaba lukustussüsteem
∙ Valgustatud välised ukselingid
∙ Nutitelefoni juhtmevaba laadija, mobiilside signaalivõimendi
∙ Andmesidesüsteem "Car2X" - andmevahetuseks teiste ühilduvate sõidukite ja taristu elementidega

PK8/
PK9

462

Tehnoloogiapakett (Tech L)
∙ System "Keyless Entry" - võtmevaba lukustussüsteem
∙ Valgustatud välised ukselingid
∙ Nutitelefoni juhtmevaba laadija, mobiilside signaalivõimendi
∙ Andmesidesüsteem "Car2X" - andmevahetuseks teiste ühilduvate sõidukite ja taristu elementidega
∙ "Intelligent Park Assist" - poolautonoomne auto juhtimine parkimismanöövri ajal
(ei ühildu PZC-ga)

PK2/
PK3

767

Kaitsepakett
∙ Vargusvastane alarmsüsteem
∙ "Pre-crash Assist" – sõitjaid kaitsev avariiks valmistumise süsteem
∙ Vargusvastased rataste turvapoldid

WAS 336

JUHI TAVUS

Dünaamiline veermiku kontrollsüsteem
∙ Reguleeritava jäikusega amortisaatorid
∙ Erinevate sõiduprofiilide valikusüsteem

PFD 706

LI S AGARANTII

Pikendatud garantii – 5 aastat või 150 000 km YW9 221

CUPRA Born
Lisavarustus
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Fotod on illustratiivsed. Auto välimus sõltub valitud varustustasemest.

www.cupraofficial.com.ee


