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CUPRA

AKUMULÁTOR
(kWh)

MAX. VÝKON
kW / k CENA

CUPRA Born 58 58 150/204 1 094 900

• Platnost od 12. 11. 2021
Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo provést 
změny cen a výbav vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2022, který se vyrábí od 25. týdne 2021. Dříve 
vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce vozů CUPRA.

KOMB.SPOTŘEBA 
(kWh /100 km)

MAX. DOJEZD
(km)

15,5-16,7 424-395

VÝBAVOVÉ ŘADY



Vnější aerodynamické prahové lišty – lakované v odstínu tmavého hliníku

KOLA/PNEUMATIKY

18" kola z lehkých slitin Cyclone – šedé, pneumatiky 215/55 R18 

Ozdobné kryty středů kol s logem CUPRA

Systém sledování tlaku v pneumatikách 

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

Sportovní podvozek

Progresivní řízení

Sportovní lakované nárazníky – aerodynamický zadní difuzor

Zadní LED světla Coast-to-Coast (v celé šíři vozu) – s uvítací/opouštěcí funkcí

Tmavá okna od B sloupku

Podsvícení vnějších klik dveří 

Full LED přední světlomety – s automatickou dynamickou regulací + svícení pro jízdu za snížené viditelnosti + s uvítací funkcí

Sportovní hliníkové pedály

DESIGN – INTERIÉR

Měděné detaily v interiéru  – logo CUPRA na volantu, rámečky kolem odkládacích přihrádek a výdechů ventilace 

Samozatmívací vnitřní zpětné zrcátko

Středová loketní opěrka s rozměrnou uzavíratelnou schránkou a držáky nápojů

Sportovní kožený multifunkční volant – vyhřívaný    

- vyhřívaná, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, čalounění látka Seaqual, černá + prošití v odstínu mědi + kapsy na zadní straně sedadel

Výplně dveří čalouněné látkou Dinamica – černé

Sklopná opěradla zadních sedadel (v poměru 60/40)

3x ISOFIX + TopTether úchyty pro dětskou sedačku (2x vzadu, 1x vpředu) 

STANDARDNÍ VÝBAVA CUPRA

DESIGN – EXTERIÉR

Sada nářadí pro opravu pneu

Ambientní LED osvětlení  –  vícebarevné osvětlení dveřních panelů vpředu + osvětlení prostoru pro nohy vpředu + stropní osvětlení vpředu a vzadu 

PODVOZEK A ŘÍZENÍ

Sportovní skořepinová přední sedadla



Media System 12"

CUPRA CONNECT –  online služba Safety & Service na dobu 10 let (online aktualizace softwaru, personalizace nastavení vozu, privátní  mód, zákaznická péče apod.) + služba Remote Access na dobu 
3 let (vzdálený přístup k jízdním datům nebo stavu vozidla, ovládání ventilace nebo topení, management nabíjení apod.) 

Dešťový a světelný senzor – automatické stěrače + automatické světlomety + Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla 

Connectivity box – bezdrátová nabíječka telefonu (standard Qi) + zesilovač mobilního signálu 

Digitální příjem rádia (DAB)

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Car2X

MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY – AUDIO A NAVIGACE

Nabíjecí kabel Mode 2 s konektorem Typu 2 – umožňuje standardní nabíjení z domácí zásuvky (max. výkon 2,3 kW)

Nabíjecí kabel Mode 3 s konektorem Typu 2 – umožňuje nabíjení z nabíjecích stanic a wallboxu (max. výkon 3,6 kW)

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo maximálně 100 000 km

- 12" barevný dotykový displej          
- 2x USB-C vpředu + 2x USB-C vzadu (pouze nabíjecí)       
- 5 reproduktorů + handsfree Bluetooth + hlasové ovládání + Full Link – Apple CarPlay (bezdrátový), Android Auto

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka v odstínu tmavého hliníku, vč. parkovací funkce + s LED osvětlením nástupního prostoru s projekcí loga CUPRA

Sluneční clony řidiče a spolujezdce – osvětlené, vč. zrcátek a držáku na doklady + Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

CUPRA Drive Profile – volba jízdních režimů vč. možnosti individuálního nastavení

FUNKČNOST

Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic

Parkovací senzory vpředu a vzadu – se zobrazením na displeji rádia

Omezovač rychlosti bez funkce tempomatu 

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na všech sedadlech

eCall – funkce nouzového volání

Airbag řidiče a spolujezdce (deaktivovatelný) + Boční airbagy vpředu + Hlavové airbagy vpředu a vzadu + Centrální airbag vpředu

BEZPEČNOST

Digitální přístrojový štít 5,3" 

Elektronický stabilizační systém (ESC) +  Elektronický imobilizér

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Front Assist (funkce nouzového brzdění + ochrana chodců a cyklistů) + Lane Assist + Turn Assist 

STANDARDNÍ VÝBAVA CUPRA

Kessy – bezklíčové odemykání/zamykání vozu a startování vozu tlačítkem



VÝBAVA NA PŘÁNÍ

KÓD CENA

PYB

PF1

20" kola z lehkých slitin Hurricane
- broušená, stříbrná/černá
- samozacelující pneu 215/45 R20

Head-up displej 
- průhledový displej s rozšířenou realitou, promítání jízdních informací a navigačních pokynů na čelní sklo
- čelní sklo s akustickou ochranou a tepelně izolační  

27 900

53 900

37 900

PYA

PZT

32 500

W8Y

PNB

6 900

27 900

13 900

30 900

PUZ

W8Z

PJ9

20 900

25 500

Inteligentní parkovací asistent 
- umožňuje příčné nebo podélné  automatické parkování
- včetně předních a zadních parkovacích senzorů   

PK0

19" kola z lehkých slitin Typhoon + celoroční pneumatiky
- broušená, stříbrná/černá
- samozacelující pneu 215/50 R19

19" kola z lehkých slitin Typhoon
- broušená, stříbrná/černá
- samozacelující pneu 215/50 R19

19" kola z lehkých slitin Typhoon Copper
- broušená, měděná/černá
- samozacelující pneu 215/50 R19

19" kola z lehkých slitin Typhoon Copper + celoroční pneumatiky
- broušená, měděná/černá
- samozacelující pneu 215/50 R19

20" kola z lehkých slitin Firestorm + performance pneu + Adaptivní podvozek DCC                  
- broušená, stříbrná/černá                        
- performance pneu 235/40 R20           
- adaptivní regulace podvozku DCC 

BeatsAudio                              
- prémiový audiosystém s 10 reproduktory vč. subwooferu a zesilovače o výkonu 395 W    

20" kola z lehkých slitin Blizzard Copper
- broušená, měděná/černá
- samozacelující pneu 215/45 R20



VÝBAVA NA PŘÁNÍ

KÓD CENA

Skořepinová sedadla Aurora modrá Dinamica                                
- sportovní skořepinová přední sedadla  
- el. nastavitelná přední sedadla + bederní opěrky v předních sedadlech s masážní funkcí                          
- středová loketní opěrka na zadních sedadlech 

Paket Pilot L                           
- navigační systém 12" s CUPRA CONNECT Plus                                    
- prediktivní adaptivní tempomat +  rozpoznávání dopravních značek + Light Assist +  Side Assist + Exit Assist + Exit Warning + Travel Assist
- Top View kamera + inteligentní automatický parkovací  asistent

WAS 11 500

36 900

28 500

PK1

PFDPaket Dynamic
- adaptivní regulace podvozku DCC

Paket Protect
- Pre-crash Assist
- Alarm + Bezpečnostní šrouby kol  

Paket Tech L
- Kessy (bezklíčový přístup k vozu), s funkcí Safelock               
- inteligentní automatický parkovací asistent

Skořepinová sedadla Granite šedá Dinamica                                
- sportovní skořepinová přední sedadla  
- el. nastavitelná přední sedadla + bederní opěrky v předních sedadlech s masážní funkcí                          
- středová loketní opěrka na zadních sedadlech 

PTC

PCA

PLN

PHP

23 900

5 000

PZK

PZC

21 900

54 900

37 900

27 900
Tepelné čerpadlo
- efektivní vytápění a ochlazování interiéru                               
- maximalizace elektrického dojezdu

Nabíjecí kabel Mode 3 s konektorem Typu 2                                       
- umožňuje nabíjení z nabíjecích stanic a wallboxu, max. výkon 22 kW                      
- pouze pro AC nabíjení

Paket Pilot M                           
- navigační systém 12" s CUPRA CONNECT Plus                                    
- prediktivní adaptivní tempomat + rozpoznávání dopravních značek + Light Assist
- zadní parkovací kamera 

PLG 42 900

Panoramatické střešní okno
- elektricky ovládaná roletka
- bez možnosti otevření



VÝBAVA NA PŘÁNÍ

EXTERIÉROVÉ LAKY CENA

16 900

25 500

0

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA KÓD CENA

YW9 5 000

KÓD CENA

$6E

$5E

$2E

32 200

37 450

23 100

Nabíjecí infrastruktura – CUPRA Charger a wallbox MOON

Metalíza

Speciální metalické laky

Prodloužená záruka výrobce o +3 roky (celkem 5 let) nebo maximálně 150 000 km

Vapor šedá

16 700

CUPRA Charger Connect (obj.č.: MOON52223)
- wallbox s možností bezdrátové komunikace (aplikace) a řízení přístupu pomocí RFID karet
- navíc s integrovaným elektroměrem (MID)
- výkon až 11 kW, délka kabelu 7 m, konektor Typ 2 , záruka 24 měsíců

MOON Wallbox Connect (obj.č.: MOON3M802)            
- výkon až 22 kW (2 x 22 kW při nabíjení dvou vozidel)                           
- kompatibilní se všemi plně elektrickými vozidly a plug-in hybridy s nabíjecím konektorem Typ 2
- možnost nabíjení 2 elektromobilů současně
- rozhraní WLAN / GSM, online monitoring spotřeby, doby nabíjení a nákladů, záruka 24 měsíců 

CUPRA Charger Connect (obj.č.: MOON52223)
- wallbox s možností bezdrátové komunikace (aplikace) a řízení přístupu pomocí RFID karet                       
- výkon až 11 kW, délka kabelu 7 m, konektor Typ 2 , záruka 24 měsíců

CUPRA Charger (obj.č.: MOON51223)
- základní wallbox bez možnosti bezdrátové komunikace                   
- výkon až 11 kW, délka kabelu 7 m, konektor Typ 2, záruka 24 měsíců    

$4E



AKUMULÁTOR

120

11

VÝKON

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozvor náprav (mm) 2 766

1537 / 1514

330 × 23, kotoučové,
s vnitřním chlazením

280

TECHNICKÉ ÚDAJE – CUPRA

Čistá kapacita akumulátoru (kWh)

-

Nejvyšší rychlost (km/h) 

Brzdy vpředu (mm) 

Brzdy vzadu (mm) 

CUPRA Born 58

160

35 min

58

7,3

Nejvyšší přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

Nejvyšší přípustná hmotnost brzděného přívěsu, stoupání 8 % (kg)

Nejvyšší přípustná hmotnost brzděného přívěsu, stoupání 12 % (kg)

4322 /  1809 (2070) / 1540

2 260

-

-

Celková přípustná hmotnost (kg)

Délka / šířka / výška (mm)

Zrychlení 0–100 km / h (s) 

Odhadovaná doba nabíjení AC 11 kW, 0-100 %

Odhadovaná doba nabíjení DC 120 kW, 5-80 %

6h  15 min

Upozornění k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2:  Hodnoty 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 2020 doělo k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1/N2).

Objem zavazadlového prostoru (l) 385

Provozní hmotnost s řidičem (kg) 1736-1859

Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)

Nejvyšší točivý moment (N.m / min-1) 310 / 0-4200
Nejvyšší výkon (kW (k) / min-1) 150 (204) / 4900-8000

Maximální dobíjecí výkon DC (kW)

Maximální dobíjecí výkon AC (kW)
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