Cenas
un aprīkojums

JAUNAIS
BORN

Jaunais Born

Motors

Jauda
kW/Zs

Transmisija

Akumulatora
ietilpība
(Neto/Bruto)
kWh

Sniedzamība
(WLTP, kombinētajā
ciklā) km

Cena
EUR ar PVN

K11B4A

Elektromotors

110 / 150

Automātiskā
(1 pārnesums)

45 / 55

līdz 349 1

36 600

K11B3C

Elektromotors

150 / 204

Automātiskā
(1 pārnesums)

58 / 62

līdz 421

39 900

K11C5C

Elektromotors

170 / 231

Automātiskā
(1 pārnesums)

58 / 62

līdz 420 1

Pieejams pasūtīšanai
2022.gadā

K11C5D

Elektromotors

170 / 231

Automātiskā
(1 pārnesums)

77 / 82

līdz 548 1

Pieejams pasūtīšanai
2022.gadā

Modeļa kods

CUPRA

eBOOST

Neto ietilpība - augstsrieguma akumulatora praktiski izmantojamā energoietilpība
Bruto ietilpība - augstsrieguma akumulatora pilnā tehniskā energoietilpība 2

WLTP - testēšanas procedūra vieglajiem automobiļiem, ko izmanto, lai noteiktu degvielas/enerģijas patēriņu un CO2 emisijas, kā arī citas piesārņojošās emisijas
1

Tiek gaidīta homologācija. Norādītie tehniskie dati ir orientējoši un pēc homologācijas var atšķirties.

2

Daļa ietilpības ir tehniski ierobežota, lai nodrošinātu ilgāku akumulatora darba mūžu, kā arī minimālo nepieciešmo enerģijas daudzumu ārkārtas palaišanai.

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Cena uzrādīta ar PVN 21%, tajā nav iekļauta reģistrācijas un CO2 nodokļa izmaksas.
• Šī cenu lapa ir izdota 07.12.2021. Visas iepriekš izdotās konkrētā modeļa cenu lapas nav spēkā.
CUPRA Latvija

www.cupraofficial.lv

CUPRA Born

CUPRA

Standarta aprīkojums
E K STERJERS
Vieglmetāla diski "Cyclone" R18
(Dark Aluminum)
∙ Vieglmetāla diski 7.5J x 18
∙ Riepas 215/55 R18

●

LED priekšējie lukturi ar dinamisku sagaidīšanas apgaismojumu un miglas lukturu funkciju

●

LED aizmugurējie lukturi ar Infinite Light izgaismojumu

●

Ārējie atpakaļskata spoguļi pelēkā krāsā

●

Iekāpšanas apgaismojums ārējos sānu spoguļos

●

I N TE RJERS
SEAQUAL® YARN sēdekļu apdare

●

Sporta dizaina priekšējie sēdekļi ar integrētiem galvasbalstiem

●

Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis

●

Apsildāma, perforētas ādas apdares multi-funkcionāla sporta stūre

●

LED komforta apgaismojums (daudzkrāsu)

●

Metāliskas pedāļu uzlikas

●

Priekšējais elkoņbalsts

●

Izgaismoti spogulīši priekšējos saulessargos

●

Dalīta, nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne (40:60)

●

(77 kWh akumulatora versijā 4 sēdvietas, ar centrālo elkoņbalstu aizmugurē)
Dubulta bagāžas nodalījuma grīda

●

D R O ŠĪBA UN BRAUK ŠAN AS PAL ĪG SIST Ē M AS
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

●

Elektroniska stāvbremze ar Auto Hold funkciju

●

Brīdinājums par riepu spiediena izmaiņām

●

"Rest Assist" - brīdinājums par vadītāja nogurumu

●

"Front Assist" - sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma, avārijas bremzēšana pilsētā
(automašīnu, riteņbraucēju un gājēju atpazīšana)

●

Ātruma ierobežotājs

●

"Lane Assist" - braukšanas joslas uzturēšanas sistēma ar aktīvo stūrēšanas funkciju

●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējam atslēdzams)

●

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem,
centrālais drošības spilvens starp priekšējiem pasažieriem

●

Atgādinājums par nepiesprādzētām drošības jostām priekšā un aizmugurē

●

ISOFIX stiprinājumu vietas 3 bērnu sēdeklīšiem (2 aizmugurējā sēdeklī un 1 priekšējā pasažiera sēdeklī)

●

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē

●

Ārkārtas zvana sistēma

●

e-Sound - akustiskā transportlīdzekļa brīdinājuma sistēma (AVAS), braucot ar mazu ātrumu

●

CUPRA Latvija

● standarta aprīkojums
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CUPRA Born

CUPRA

Standarta aprīkojums
M U LTIVIDE UN S AVI E N OJAM ĪBA
Digitāls mērinstrumentu panelis

●

Mediju sistēma Plus ar 12-collu skārienekrānu

●

Bluetooth brīvroku sistēma

●

2 USB pieslēgvietas (Type C) priekšā (uzlādei un savienojamībai) un 2 aizmugurē (uzlādei)

●

Full Link viedtelefona integrācija (bezvadu un vadu savienojums)

●

5 skaļruņi priekšā

●

Digitālā radio uztveršana (DAB)

●

CUPRA CONNECT mobilie tiešsaistes pakalpojumi (pirmos 3 gadus bez maksas )

●

KO M FORTS UN FUNKC IO N AL ITĀT E
Sistēma "Keyless Go" - dzinēja iedarbināšana ar pogu

●

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
(priekšējā pasažiera pusē automātiskas pielāgošanās funkcija braucot atpakaļgaitā)

●

Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā un aizmugurē

●

Karstumaizturošs, akustiskais vējstikls

●

Automātiska 2-zonu klimata kontroles sistēma Climatronic

●

Priekšējo sēdekļu apsilde

●

Automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji

●

Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis

●

Lietus sensors

●

Progresīvā stūres iekārta

●

Braukšanas režīmu iestatīšana

●

U ZLĀ DE UN NOBRAU C AM Ā ĀT TĀLU M A O PT IM IZ ĀC I JA
Energoefektīvs siltumsūknis optimizētai gaisa kondicionēšanai un nobraucamā attāluma palielināšanai zemā temperatūrā

●

Kombinētā uzlādes ligzda (CCS2) līdzstrāvas (DC) ātrajai uzlādei un maiņstrāvas (AC) uzlādei

●

Kabelis uzlādei no mājsaimniecības rozetes (Mode 2, 8 A)

●

Kabelis uzlādei no publiskajām un wallbox tipa uzlādes ierīcēm (Type 2, Mode 3, 16 A)

●

Līdzstrāvas (DC) ātrā uzlāde*
∙ 45 kWh akumuators - uzlādes jauda līdz 50 kW

●

∙ 58 kWh akumuators - uzlādes jauda līdz 120 kW
Maiņstrāvas (AC) uzlāde*
∙ 45 kWh akumuators - uzlādes jauda līdz 7.2 kW

●

∙ 58 kWh akumuators - uzlādes jauda līdz 11 kW
*Uzlādes jauda ir atkarīga no izmantotā spraudņa tipa, sprieguma, strāvas un elektrotīklā pieejamo fāžu skaita, kā arī klienta individuālās
mājsaimniecības instalācijas. Atsevišķos gadījumos uzlādes jauda var būt mazāka.

GA R ANTIJA
Ražotāja garantija - 5 gadi / 100 000 km

●

Ražotāja garantija augstsprieguma akumulatoram - 8 gadi / 160 000 km

●

CUPRA Latvija

● standarta aprīkojums
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Cena
EUR ar PVN

Kods

Papildaprīkojums

CUPRA

CUPRA Born

SPE CIĀL ĀS PAKOTN E S
CUPRA Plus pakotne
∙ Tehnoloģiju pakotne "Tech M" (PK8)
∙ Braukšanas palīgsistēmu pakotne "Pilot M" (PZK)

1527
1069

P20

V I R SBŪVES KRĀS A

Nemetāliska krāsa
∙ Vapor Grey (C2C2)

O

Metāliska krāsa
∙ Glacial White (2Y2Y)
∙ Rayleigh Red (P8P8)
∙ Geyser Silver (1T1T)
∙ Quasar Grey (5V5V)

M

605

Speciālā krāsa (metāliska)
∙ Aurora Blue (0F0F)

K

802

Vieglmetāla diski "Typhoon 31/1" R19
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Vieglmetāla diski 7.5J x 19
∙ Riepas 215/50 R19
(tikai ar PY1)

PYB

603

Vieglmetāla diski "Typhoon 31/2" R19
(Machined/Glossy Black/Copper)
∙ Vieglmetāla diski 7.5J x 19
∙ Riepas 215/50 R19
(tikai ar PY1)

PYA

795

Vieglmetāla diski "Hurricane 31/3" R20
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Vieglmetāla diski 7.5J x 20
∙ Riepas 215/45 R20
(tikai ar PY1)

W8Y

886

Vieglmetāla diski "Blizzard 31/4" R20
(Machined/Glossy Black/Copper)
∙ Vieglmetāla diski 7.5J x 20
∙ Riepas 215/45 R20
(tikai ar PY1)

W8Z

1085

Instrumentu komplekts R19 un R20 diskiem
(tikai ar PYB, PYA, W8Y vai W8Z)

PY1

0

0

●

R I TE ŅU DIS KI / RIEPAS

CUPRA Latvija

● standarta aprīkojums

papildaprīkojums
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Cena
EUR ar PVN

Kods

Papildaprīkojums

CUPRA

CUPRA Born

D R O ŠĪBA UN BRAUKŠAN AS PAL ĪG SIST Ē M AS
Braukšanas palīgsistēmu pakotne (Pilot M)
∙ Navigācijas sistēma Plus
∙ "Sign Assist" - ceļa zīmju atpazīšana
∙ Adaptīvā kruīza kontrole ar savlaicīgas reaģēšanas (navigācijas) funkciju
∙ "Light Assist" - automātiska tālo gaismu pārslēgšana
∙ Atpakaļskata kamera

PZK

1085

Braukšanas palīgsistēmu pakotne (Pilot L)
∙ Navigācijas sistēma Plus
∙ "Sign Assist" - ceļa zīmju atpazīšana
∙ Adaptīvā kruīza kontrole ar savlaicīgas reaģēšanas (navigācijas) funkciju
∙ "Light Assist" - automātiska tālo gaismu pārslēgšana
∙ 360° apkārtskata kamera, ieskaitot "Top view" funkciju
∙ "Intelligent Park Assist" - daļēji autonoma transportlīdzekļa vadība novietošanai stāvvietā
∙ "Travel Assist 2.5" - palīgsistēma daļēji autonoma braukšanai
∙ "Lane Assist Plus" - braukšanas joslas uzturēšanas sistēma ar adaptīvo stūrēšanas funkciju
∙ "Side Assist" - aklās zonas noteikšana
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - brīdinājums izbraukšanai no stāvvietas
∙ "Exit Warning" - brīdinājums par durvju atvēršanu
∙ "Emergency Assist" - daļēji autonoma transportlīdzekļa vadība ārkārtas situācijā
(ne ar PK0 un PK1)

PZC

1550

Papildinātās realitātes head-up displejs

PZT

795

BeatsAudio™ skaņas sistēma
∙ 395W skaņas pastiprinātājs
∙ 9 skaļruņi
∙ Zemo frekvenču skaļrunis

PNB

382

Skyline stikla jumts
∙ Elektriski vadāms saulessargs
(nav pieejams 77kWh akumulatora versijai)

PTC

795

Aptumšoti aizmugurējie logi

PCO

201

Dinamica® sēdekļu apdare (Granite Grey)
∙ Sēdekļu apdare no pārstrādātas vegānu mikrošķiedras
∙ 12-punktu elektriski regulējami priekšējie sēdekļi
∙ Elektriski regulējami jostasvietas balsti priekšējiem sēdekļiem, ar masāžas funkciju
∙ Centrālais elkoņbalsts aizmugurē sēdošajiem
(77 kWh akumulatora versijā 4 sēdvietas)

PLN

1052

Dinamica® sēdekļu apdare (Petrol Blue)
∙ Sēdekļu apdare no pārstrādātas vegānu mikrošķiedras
∙ 12-punktu elektriski regulējami priekšējie sēdekļi
∙ Elektriski regulējami jostasvietas balsti priekšējiem sēdekļiem, ar masāžas funkciju
∙ Centrālais elkoņbalsts aizmugurē sēdošajiem
(77 kWh akumulatora versijā 4 sēdvietas)

PLG

1534

M U LTIVIDE UN S AVIE N OJAM ĪBA

K LI M ATS

I N TE RJERA AP DARE U N SĒ D E KĻ I

CUPRA Latvija

● standarta aprīkojums
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Cena
EUR ar PVN

Kods

Papildaprīkojums

CUPRA

CUPRA Born

KO M FORTS UN FUNKC IO N AL ITĀT E
Tehnoloģiju pakotne (Tech M)
∙ Sistēma "Keyless Entry" - bezatslēgas durvju slēgšana
∙ Izgaismoti ārdurvju rokturi
∙ Bezvadu uzlāde viedtālrunim, mobilo sakaru signāla pastiprinātājs
∙ Sistēma "Car2X" - saziņa ar citiem saderīgiem transportlīdzekļiem un ceļa infrastruktūras elementiem

PK8/
PK9

442

Tehnoloģiju pakotne (Tech L)
∙ Sistēma "Keyless Entry" - bezatslēgas durvju slēgšana
∙ Izgaismoti ārdurvju rokturi
∙ Bezvadu uzlāde viedtālrunim, mobilo sakaru signāla pastiprinātājs
∙ Sistēma "Car2X" - saziņa ar citiem saderīgiem transportlīdzekļiem un ceļa infrastruktūras elementiem
∙ "Intelligent Park Assist" - daļēji autonoma transportlīdzekļa vadība novietošanai stāvvietā
(ne ar PZC)

PK0/
PK1

635

Aizsardzības pakotne
∙ Signalizācija
∙ "Pre-crash Assist" - proaktīva pasažieru aizsardzība
∙ Riteņu drošības skrūves

WAS

322

PFD

675

110 kW līdzstrāvas (DC) ātrā uzlāde
(tikai 45 kWh akumulatora versijai)

PVV

322

Kabelis uzlādei no publiskajām un wallbox tipa uzlādes ierīcēm (Type 2, Mode 3, 32 A)

PCA

141

YW9

276

VA DĀ MĪBA
Dinamiska balstiekārtas vadība
∙ Regulējama amortizatoru stingrība
∙ Braukšanas režīmu iestatīšana
U ZLĀ DE

PAGA RINĀTĀ G ARAN T IJA
Pagarinātā garantija - 5 gadi / 150 000 km

CUPRA Latvija

● standarta aprīkojums

papildaprīkojums
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Attēli ir ilustratīvi. Faktiskais automašīnas izskats ir atkarīgs no izvēlētā aprīkojuma.

CUPRA Latvija

www.cupraofficial.lv

