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Naujasis CUPRA Born eBOOST 77 kWH 
Užsak. Nr. 726380 

Elektros variklis
Galia kW/AG 170/231

Akumuliatoriaus talpa (grynoji/bendroji) kWh 77/82

Pavarų dėžė Automatinė (1 pakopa)

Varantieji ratai Galinių ratų pavara

Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h (s) 7

Mišrioji ridos atsarga pagal WLTP ciklą, km iki 544 km

Ilgis/plotis/aukštis (mm) / ratų bazė (mm)  4322 /1809/1540 / 1537 

Bagažinės talpa (l) 385

1T1T

P21 1 692,00 

PK8/PK9 0,00 

PZC 0,00 

PCO Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 0,00 

PLN 1 110,00 

PNB

BeatsAudio™ garso sistema

∙ 395W stiprintuvas

∙ 9 garsiakalbiai

∙ Žemų dažnių garsiakalbis

403,00 

Registracija/KET paketas 290,00 

Originalūs medžiaginiai kilimėliai 180,00 

Vairavimo asistentų paketas (Pilot L)

∙ Navigacijos sistema Plus

∙ "Sign Assist" - kelio ženklų atpažinimo sistema

∙ Adaptyvi kruizo kontrolė (su išankstine navigacijos reagavimo funkcija)

∙ "Light Assist" - automatinis tolimųjų šviesų valdymas

∙ 360° kamerų sistema (priekinė ir galinė kameros, dvi kameros iš šonų)

∙ "Intelligent Park Assist" - pusiau autonominis automobilio valdymas parkavimo manevro metu

∙ "Travel Assist" - pusiau autonominė vairavimo sistema

∙ "Lane Assist Plus" - eismo juostos palaikymo sistema su adaptyviu vairavimu

∙ "Side Assist" - aklosios zonos aptikimo sistema

∙ "Rear Cross Traffic Alert" - perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis

∙ "Exit Warning" - įspėjimas dėl durų atidarymo

∙ "Emergency Assist" - kritinių situacijų asistentas

(negalima su PK2 ir PK3)

53 680,00 €

PAPILDOMA  ĮRANGA

Variklis / 

Versija
49 400,00 €

Metalizuota spalva ∙ Glacial White

K11C5D

Spalva M 605,00 

Technologijų paketas (Tech M)

∙ Beraktė užrakinimo/atrakinimo sistema "Keyless Entry"

∙ Apšviestas išorinių durų rankenėlių vidus

∙ Išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija ir signalo stiprintuvas

∙ System "Car2X" - ryšys su kitomis suderinamomis transporto priemonėmis ir kelių infrastruktūros 

elementai

eBOOST Plus paketas

∙ Technologijų paketas "Tech M" (PK8/PK9)

∙ Vairavimo asistentų paketas "Pilot L" (PZC)

∙ Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas (PCO)

Dinamica® sėdynių apmušalai (spalva -Granite Grey)

∙ Sėdynių apdaila iš perdirbto veganiško mikropluošto;

∙ 12 krypčių elektra nustatomos priekinės sėdynės

∙ Priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas elektra su masažo funkcija

∙ Centrinis porankis galinės sėdynės atlošo viduryje

(77 kWh akumuliatoriaus versija tik kaip 4 sėdimų vietų variantas)

Automobilio kaina su papildoma įranga:

*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo 
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Bazinė įranga  
 
 

 

IŠORĖS ĮRANGA Lengvojo lydinio ratlankiai "Typhoon 31/1" R19 (Machined/Sport Black/Silver) 

 Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5J x 19 

 Padangos 215/50 R19 

 LED priekiniai žibintai su dinaminėmis pasveikinimo šviesomis ir rūko žibintų funkcija 

 LED galinis vientisas žibintas "Infinite Light" 

 Pilkos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 

 Pasitikimo šviesos išoriniuose galinio vaizdo veidrodžiuose 

  

VIDAUS ĮRANGA "SEAQUAL® YARN" sėdynių apmušalai 

 Sportinio dizaino priekinės sėdynės 

 Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė 

 
Šildomas, perforuota oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas su užvedimo ir vairavimo  
rėžimų nustatymo mygtukais 

 Aplinką sudarantis daugiaspalvis LED interjero apšvietimas 

 Metalizuoti pedalai 

 Priekinis vidurinis ranktūris 

 Apšviečiami veidrodžiai skydeliuose nuo saulės priekiniams keleiviams  

 
Dalomas galinės sėdynės atlošas (40:60) (77 kWh akumuliatoriaus versija tik kaip 4 sėdimų vietų 
variantas, su centriniu porankiu galinių sėdynių atloše) 

 Reguliuojamo aukščio bagažinės grindys 

  

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) 

 Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija 

 Padangų oro slėgio indikacija 

 "Rest Assist" - nuovargio atpažinimo sistema 

 
"Front Assist" - įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema su avarinio stabdymo funkcija  
(automobilių, pėsčiųjų ir dviračių atpažinimas) 

 Greičio ribotuvas 

 "Lane Assist" - eismo juostos palaikymo sistema su aktyvia vairavimo intervencija 

 Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio oro pagalvė deaktyvuojama) 

 
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje, 
centrinė oro pagalvė priekyje 

 Neprisegto diržo perspėjimas priekinėms ir galinėms sėdynėms 

 
ISOFIX tvirtinimo taškai 3 vaikiškoms kėdutėms (2 galinėje vientisoje sėdynėje ir 1 priekinėje keleivio 
sėdynėje) 

 Parkavimo sensoriai priekyje ir gale 

 E-CALL pagalbos skambučio sistema 

 e-Sound - elektroninio variklio garso skleidimo elementas (AVAS) važiuojant nedideliu greičiu  

  

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS Skaitmeninis prietaisų skydelis 

 Medijos sistema Plus su 12" spalvotu jutikliniu ekranu 

 Bluetooth laisvų rankų sistema 

 2 USB-C jungtys priekyje (krovimui ir telefono sąsajai) ir 2 jungtys gale (krovimui) 

 Full Link išmaniųjų telefonų integracija (belaidis ir laidinis ryšys) 

 5 garsiakalbiai priekyje 

 Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB) 

 CUPRA CONNECT mobiliosios internetinės paslaugos (pirmus 3 metus nemokamai) 

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS Beraktė variklio paleidimo sistema "Keyless Go" 

 
Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 
(keleivio pusės išorės veidrodis su parkavimosi funkcija)  

 Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 

 Šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas 

 Automatinė 2 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic" 

 Šildomos priekinės sėdynės 

 Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai  

 Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis 

 Lietaus sensorius 

 Progresyvus vairo mechanizmas 

 Vairavimo režimų pasirinkimas 

  

ĮKROVIMAS IR DIAPAZONO OPTIMIZAVIMAS 
Energiją tausojantis šiluminis siurblys optimizuojantis oro kondicionavimą ir padidinantis ridos 
atsargas žemoje temperatūroje 

 
Kombinuotas įkrovimo lizdas (CCS2) skirtas nuolatinės srovės (DC) greitam įkrovimui ir kintamos 
srovės (AC) įkrovimui 

 Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo (Mode 2, 8 A)  

 Įkrovimo kabelis krovimui iš viešųjų ir Wallbox tipo įkroviklių (Tipas 2, Mode 3, 16 A) 

mailto:seat@autojuta.lt
http://www.seat.lt/
mailto:seat.kaunas@autojuta.lt
http://www.seat.lt/


 

UAB "Autojuta" Naugarduko g. 110, Vilnius, Tel. +370 52 113550, el.p. seat@autojuta.lt , web: www.seat.lt 
UAB "Autojuta" Chemijos g. 8, Kaunas, Tel. +370 37 490 394, el.p. seat.kaunas@autojuta.lt , web: www.seat.lt   

 

 

 
Greitasis įkrovimas nuolatine srove (DC)* 
∙ 45 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 50 kW 
∙ 58 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 120 kW 

 
Įkrovimas kintamąja srove (AC)* 
∙ 45 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 7,2 kW 
∙ 58 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 11 kW 

 
* Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamos jungties tipo, elektros tinklo įtampos, srovės, elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros 
instaliacijos kliento namuose. Atskirais atvejais ji gali būti mažesnė. 

  

GARANTIJA Gamintojo garantija iki 5 metų, arba iki 100 000km ridos  

 Gamintojo garantija aukštos įtampos akumuliatoriui iki 8 metų, arba iki 160 000km ridos  
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