Kainos
ir įranga

NAUJASIS
BORN

Naujasis Born

Variklis

Galia
kW/AG

Transmisija

Akumuliatoriaus
talpa
(grynoji/bendroji)
kWh

Mišrioji ridos
atsarga pagal
WLTP ciklą, km

K11B4A

Elektros variklis

110 / 150

Automatinė
(1 pakopa)

45 / 55

iki 349 1

K11B3C

Elektros variklis

150 / 204

Automatinė
(1 pakopa)

58 / 62

iki 415

42 900

K11C5C

Elektros variklis

170 / 231 3

Automatinė
(1 pakopa)

58 / 62

iki 415

44 900

K11C5D

Elektros variklis

170 / 231 3

Automatinė
(1 pakopa)

77 / 82

iki 544

46 900

Kodas

Kaina
EUR su PVM

CUPRA
39 500
Prekyboje nuo 2023 m.

eBOOST

Grynoji talpa – praktiškai naudojama aukštos įtampos akumuliatoriaus talpa
Bendroji talpa – visa aukštos įtampos akumuliatoriaus techninė talpa 2

WLTP - pasaulinis suderinta standartas, nustatantis lengvųjų transporto priemonių CO2 ir kitų teršalų išmetimo lygius bei jų degalų ar energijos suvartojimą
1

Laukiama homologacijos. Pateikti techniniai duomenys yra orientaciniai ir po homologacijos gali skirtis.

Teoriškai pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai apribotas norint išvengti savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploatavimo laiką ir užtikrinti rezervą,
kai reikia paleisti avariniu būdu.
2

3

Didžiausia galia nustatyta pagal UN GTR. 21, galima maks. 30 sekundžių. Galia pasiekiama individualiomis vairavimo situacijomis priklauso nuo kintančių veiksnių, tokių

kaip temperatūra, temperatūros/įkrovimo/kondicionavimo statusas ar fizinis aukštos įtampos akumuliatoriaus senėjimas.
Reikalingi parametrai maksimaliai galiai išgauti:
• 58 kWh (grynoji) versija - aukštos įtampos akumuliatoriaus temperatūra nuo 23 iki 50ºC, akumuliatoriaus įkrovimo lygis ne mažesnis nei 55%;
• 77 kWh (grynoji) versija - aukštos įtampos akumuliatoriaus temperatūra nuo 23 iki 50ºC, akumuliatoriaus įkrovimo lygis ne mažesnis nei 85%.
Bet kokie nukrypimai nuo pirmiau minėtų parametrų gali sumažinti galią.

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
• Į kainą įskaičiuotas 21% PVM mokestis, į kainą neįtraukta automobilio registracijos kaina ir kaina neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos
motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
• Kainininkas išleistas 2022.05.17. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

CUPRA Lietuva

www.cupraofficial.lt

CUPRA

Bazinė įranga

eBOOST

CUPRA Born

I ŠO R ĖS ĮRANGA
Lengvojo lydinio ratlankiai "Cyclone" R18
(Dark Aluminum)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5J x 18
∙ Padangos 215/55 R18

●

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

●

●

"SEAQUAL® YARN" sėdynių apmušalai

●

●

Sportinio dizaino priekinės sėdynės

●

●

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė

●

●

Šildomas, perforuota oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas

●

V I DAUS ĮRANG A

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

●

●

●

●

●

●

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

●

●

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
SAU GUMO IR VAIRAV IM O ASIST E N TAI

CUPRA Lietuva

● bazinė įranga
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CUPRA Born

CUPRA

eBOOST

Bazinė įranga
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)

●

●

●

●

●

●

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

●

●

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)

●

●

●

●

●

●

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

●

●

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

●

●

M U LTIMEDIJA IR S U D E RIN AM U M AS

KO M FORTAS IR FUN KC IO N ALU M AS
Beraktė variklio paleidimo sistema "Keyless Go"
Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
(keleivio pusės išorės veidrodis su parkavimosi funkcija)

Į K R OVIMAS IR DIAPAZO N O O PT IM IZ AV IM AS

Greitasis įkrovimas nuolatine srove (DC) *
∙ 45 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 50 kW
∙ 58 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 120 kW
∙ 77 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 135 kW
Įkrovimas kintamąja srove (AC) *
∙ 45 kWh akumuliatorius - įkrovimo galia iki 7,2 kW
∙ 58 kWh ir 77 kWh akumuliatoriai - 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.

GA R ANTIJA

CUPRA Lietuva

● bazinė įranga
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Kaina
EUR su PVM

eBOOST

CUPRA

Papildoma įranga

Kodas

CUPRA Born

SPECI ALŪS PAKETAI
CUPRA Plus paketas
∙ Technologijų paketas "Tech M" (PK8/PK9)
∙ Vairavimo asistentų paketas "Pilot M" (PZK)

P20

1572
1100

eBOOST Plus paketas
∙ Technologijų paketas "Tech M" (PK8/PK9)
∙ Vairavimo asistentų paketas "Pilot L" (PZC)
∙ Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas (PCO)

P21

2360
1652

SPA LVA

Pilka "SOFT" spalva
∙ Vapor Grey (C2C2)

O

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

M

605

Speciali spalva (metalizuota)
∙ Aurora Blue (0F0F)

K

802

PYB

621

●

0

●

R ATLANKIAI / PADA N G O S
Lengvojo lydinio ratlankiai "Typhoon 31/1" R19
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5J x 19
∙ Padangos 215/50 R19a
(tik su PY1)
Lengvojo lydinio ratlankiai "Typhoon 31/2" R19
(Machined/Glossy Black/Copper)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5J x 19
∙ Padangos 215/50 R19
(tik su PY1)
Lengvojo lydinio ratlankiai "Hurricane 31/3" R20
(Machined/Sport Black/Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5J x 20
∙ Padangos 215/45 R20
(tik su PY1)
Lengvojo lydinio ratlankiai "Blizzard 31/4" R20
(Machined/Glossy Black/Copper)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5J x 20
∙ Padangos 215/45 R20
(tik su PY1)

CUPRA Lietuva

819
PYA
207

913
P8Y
743

1118
P8Z
954

● bazinė įranga

papildoma įranga
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Kaina
EUR su PVM

eBOOST

CUPRA

Papildoma įranga

Kodas

CUPRA Born

R ATLANKIAI / PADA N G O S ( tę s inys )
Lengvojo lydinio ratlankiai "Firestorm 31/5" R20, adaptyvi važiuoklės kontrolė
(Machined/Glossy Black/Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20
∙ Performance padangos 235/40 R20
∙ Adaptyvi važiuoklės kontrolė
(negalima su PFD)
(tik su PY3)

PUZ

1407

Įrankių rinkinys R19 ir R20 ratams
(tik su PYB, PYA, W8Y arba W8Z)

PY1

0

Įrankių rinkinys R20 performance ratams
(tik su PUZ)

PY3

0

Vairavimo asistentų paketas (Pilot M)
∙ Navigacijos sistema Plus
∙ "Sign Assist" - kelio ženklų atpažinimo sistema
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė (su išankstine navigacijos reagavimo funkcija)
∙ "Light Assist" - automatinis tolimųjų šviesų valdymas
∙ Galinio vaizdo kamera

PZK

1117

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)

PZC

1698

Papildytos realybės ekranas (head-up)

PZT

819

BeatsAudio™ garso sistema
∙ 395W stiprintuvas
∙ 9 garsiakalbiai
∙ Žemų dažnių garsiakalbis

PNB

393

Panoraminis stoglangis
∙ Elektra valdomas uždangalas nuo saulės (stoglangyje)
(negalima su 77kWh akumuliatoriumi)

PTC

819

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

PCO

207

SAU GUMO IR VAIRAV IM O ASIST E N TAI

M U LTI MEDIJA IR S U D E RIN AM U M AS

KLI M ATIZAVIMO ĮRA N G A

CUPRA Lietuva
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EUR su PVM

eBOOST

Kodas

Papildoma įranga

CUPRA

CUPRA Born

I N TERJERO AP DAILA IR SĖ DYN Ė S
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)

PLN

1084

Dinamica® sėdynių apmušalai (spalva -Aurora Blue)
∙ 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)

PLG

1580

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

PK8/
PK9

455

Technologijų paketas (Tech L)
∙ 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
∙ "Intelligent Park Assist" - pusiau autonomilis automobilio valdymas parkavimo manevro metu
(negalima su PZC)

PK2/
PK3

755

Apsaugos paketas
∙ Signalizacija
∙ "Pre-crash Assist" - keleivių apsaugos sistema
∙ Ratų varžtai su apsauga nuo vagystės

WAS

331

PFD

695

PVV

331

YW9

216

KO M FORTAS IR FUNKC IO N ALU M AS

VA LDYMAS
Adaptyvi važiuoklės kontrolė
∙ Amortizatorių reguliavimas
∙ Vairavimo rėžimų pasirinkimas
Į KR OVIMAS
110 kW nuolatinės srovės (DC) greitas įkrovimas
(tik 45 kWh akumuliatoriaus versijai)
GA R A NTIJOS P RATĘ SIM AS
Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 150 000km ridos

CUPRA Lietuva

● bazinė įranga

papildoma įranga
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Nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio. Automobilio išvaizda priklauso nuo pasirinktos versijos ir papildomos įrangos.

CUPRA Lietuva

www.cupraofficial.lt

