
Model: K11C5D03 Termín dodania: vo výrobe Kom. č. / int. č.: 134 264 /

Motor: 170 / 231
7

Pohotovostná hmotnosť (kg): 1 995 310
Počet miest na sedenie: 5 160
Číslo karosérie: vo výrobe 77 / 82
Počet kilometrov: 10 544
Farba vozidla: Šedá Vapor grey 385

Štartovanie tlačidlom
Športové sedadlá vpredu, sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné
Zvýšená stredová konzola vpredu s odkladacím priestorom
Lakťová opierka s poťahom Dinamica grey s uzatvárateľ. úložným priestorom

   alebo 160 000 km (podľa toho čo nastane skôr) Čierne poťahy s prešívaním medenej farby (poťahy SEAQUAL® z tkaniny 
Airbag vodiča a spolujazdca + centrálny airbag vpredu    vyrábanej z recyklovaných plastov vylovených z mora)
Predné bočné airbagy, hlavové airbagy vpredu a vzadu Športový volant so satelitnými ovládacími tlačidlami
Front assist - varovanie pred kolíziou s vozidlami, cyklistami a chodcami Informačný systém s rádiom, príjem DAB+, 5 reproduktorov 
   s City brake - funkciou núdzového brzdenia Hlasové ovládanie (len vo vybraných jazykoch)
Systém rozpoznania únavy vodiča Centrálny farebný dotykový displej 12" 
Upevnenie detských sedačiek i-Size (sedadlo spolujazdca a zadné krajné Full link - systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto s možnosťou
   sedadlá) + Top tether pre zadné krajné sedadlá    WLAN - pripojenie mobilného telefónu (v závislosti od telefónu 
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto-hold    a operačného systému telefónu)
Brzdový systém s ABS (systém kontroly zablokovania kolies), ESC (systém Bluetooth handsfree mobilné pripojenie
   kontroly stability), ASR (systém kontroly preklzovania), XDS (elektronická USB-C konektory 2 x vpredu a 2 x vzadu (len nabíjanie)
  uzávierka diferenciálu) Full Digital Cocpit - LCD prístrojový panel
Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily EBV, multikolízna brzda Osvetlenie interiéru LED multicolor, svetlá na čítanie v strope
Progresívne riadenie s podporou riadenia v krízových situáciách Dekor. obklad palub. dosky vo farbe hliníka s charakteristickým 3D dizajnom
CUPRA Drive profile: nastavenie riadenia, odozvy plynového pedálu, Dekoračné orámovanie stredovej konzoly, predných výduchov vzduchu 
   režimy: Range, Comfort, Performance, Individual (eBoost + režim Cupra)    a logo na volante v medenej farbe
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Športové hliníkové pedále
CUPRA CONNECT - Safety & Service + Remote access, služby Safety Full LED predné svetlomety, automatické zapínanie denného svietenia,
   na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok    uvítacie osvetlenie, funkcia hmloviek a prisvetlovania zákrut
eCall - systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, vyžadujúci Full LED zadné svetlomety, dynamické smerovky, nekonečný svetelný pás
   pokrytie signálom mobil. operátorov    Infinite light
Climatronic - 2-zónová automatická klimatizácia s antialergickým filtračným Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané 
   systémom Aircare s možnosťou diaľkového ovládania prostredníctvom    a priklápateľné s parkovacou funkciou na strane spolujazdca 
   CUPRA Connect app Uvítacie osvetlenie okolia vozidla v spätných zrkad. s projekciou loga CUPRA
Parkovacie senzory vpredu a vzadu Športové nárazníky vpredu a vzadu, aerodynamický zadný difúzor
Svetelný a dažďový senzor Bočné aerodynamické spojlery a kryty vonkajších zrkadiel lakované

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 
Max. krútiaci moment (N.m):
Max. rýchlosť (km/h): 
Kapacita batérie (kWh)
Max. dojazd WLTP (km)

   jednosmerný prúd max. 135 kW, kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka CCS
Záruka na kapacitu vysokonapäťovej batérie minimálne 70% po 8 rokoch 

Objem batožinového priestoru (l):

CUPRA Born eBoost First Edition 231/82

Born eBoost

Technické údaje
Výkon kW / PS: Synchrónny  elektromotor s 

permanent. magnetmi  (82 kWh)

Vysokonapäťová Litium-Ionová batéria - brutto kapacita 82 kWh
Integrovaná nabíjačka pre batériu 82 kWh - striedavý prúd do 11 kW,

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou    v tmavosivej farbe

Cena modelu s 20% DPH 48 180,00 €

Obj. kód Cena v Eur
0,00 €

PYA 298,00 €

PZC 2 222,00 €

WAS 476,00 €

PFD 998,00 €

PK9 654,00 €

PHP 1 177,00 €
PSA 0,00 €
PCO 298,00 €
PCA 208,00 €

YW9 150,00 €

540,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 55 201,00 €

Cenové zvýhodnenie -2 425,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 52 776,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 43 980,00 €

5-rokov záruka max. 150.000 kilometrov 

PRIVACY Stmavené sklá na oknách od B-stĺpika dozadu
Nabíjací kábel Mode 3 typ 2 (z nabíjacích staníc max. 32A) 

Balík TECH M: Bezkľúčový prístup KESSY umožňujúci prístup do vozidla a štartovanie bez použitia kľúča, 
podsvietené vonkajšie kľučky predných dverí , komfortné telefonovanie s bezdrôtovým spojením s vonkajšou 
anténou a bezdrôtovým nabíjaním pre vybrané telefóny, funkcia Car2X na zdieľanie informácií o aktuálnej 
dopravnej situácii

Balík DYNAMIC: Adaptívny podvozok DCC s plynulým nastavovaním tlmičov

Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobných automobilov, je bezplatne 
dostupná na každom predajnom mieste.

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel:  048/4700 240 (241),  www.autonovo.sk

(Akciový balík výbav PLUS 455 € + Skladový bonus 1 970 €)

GRATIS Servis 4 roky max. 80.000 kilometrov

Servis na 4 roky / 80 000 km (platí podmienka, ktorá nastane skôr) - servisné prehliadky predpísané výrobcom 
vrátane dielov a práce 

Predĺžená záruka 5 rokov/150 000 km (platí podmienka, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
km)

Heat pump - systém kúrenia a chladenia využívajúci tepelné čerpadlo
Zadné sedadlá pre tri osoby bez strednej lakťovej opierky vzadu

Elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu Ozdobné kryty zadných stĺpikov s charakteristickým 3D dizajnom

Doplnková výbava

Ušetríte 2 425 € s DPH

Akciový balík výbav PLUS

19" zliatinové disky 7,5Jx19 TYPHOON 31/2 COOPER, brúsené, vo farbe čierna /medená, samozaceľovacie 
pneumatiky 215/50 R19 93T
PILOT L: Navigačný systém PLUS, prediktívny adaptívny tempomat, systém rozpoznania dopravných značiek Traffic 
sign recognition, asistent diaľkových svetiel Light assist, Travel assist s asistentom jazdy v kolóne, systém 
bezpečného zastavenia v núdzi Emergency assist, systém pre vedenie v jazdnom pruhu s navádzaním na stred 
jazdného pruhu Lane assist plus, sledovanie mŕtveho uhla Side assist, kontrola okolia pri cúvaní Exit assist, výstraha 
ak sa pri vystupovaní približuje iné vozidlo Exit warning, zobrazenie okolia vozidla Top View kamera vrátane zadnej 
kamery, parkovací asistent Intelligent park assist (IPA)

Šedá Vapor grey

Balík PROTECT: Alarm s kontrolou vnútorného priestoru a ochranou pred odtiahnutím, bezpečnostné skrutky 
kolies, PRE-CRASH - proaktívny systém ochrany pasažierov

Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je 
hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. 

dostupná na každom predajnom mieste.


