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Cenník CUPRA Born

Motor

Born

Born First Edition     s dodatočnou výbavou
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CUPRA Born - sériová výbava

Technika a bezpečnosť Interiér

• Vysokonapäťová Litium-Ionová batéria brutto kapacita 62 - 82 kWh • Športové sedadlá vpredu, sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné

• Integrovaná nabíjačka  pre batérie 62 a 82 kWh - striedavý prúd do • Zvýšená stredová konzola vpredu s odkladacím priestorom

  11 kW, jednosmerný prúd max 120 kW (135 kW pre 82 kWh batériu), • Lakťová opierka s poťahom Dinamica®  grey

  kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka CCS   s uzatvárateľným úložným priestorom

• Nabíjací  kábel Mode 3 typ 2 - z nabíjacích staníc 400V/16A • Zadné sedadlá pre 3 osoby, operadlo zadných sedadiel

• Záruka na kapacitu vysokonapäťovej batérie minimálne 70% po   asymetricky delené, sklápateľné (nie pre eBoost 231/82)

  8 rokoch alebo 160.000 km (podľa toho čo nastane skôr • Pre eBoost 231/82: zadné sedadlá pre 2 osoby so stredovou

• Airbag vodiča a spolujazdca +  centrálny airbag vpredu   lakťovou opierkou vzadu (4- miestne prevedenie)

• Predné bočné  airbagy, hlavové airbagy vpredu a vzadu • Čierne poťahy s prešívaním medenej farby (poťahy SEAQUAL® 

• Front assist- varovanie pred kolíziou s vozidlami, cyklistami   z tkaniny vyrábanej z recyklovaných plastov vylovených z mora)

  a chodcami s City brake - funkciou núdzového brzdenia • Kožený multifunkčný volant s vyhrievaním, eBoost: športový volant 

• Lane assist - asistent jazdy v pruhoch   so satelitnými ovládacími tlačidlami

• Systém rozpoznania únavy vodiča • Informačný system s rádiom, príjem DAB+, 5 reproduktorov

• Upevnenie detských sedačiek i-Size (sedadlo spolujazdca a zadné • Hlasové ovládanie (len vo vybraných jazykoch)

  krajné sedadlá) + Top tether pre zadné krajné sedadlá • Centrálny farebný dotykový displej 12",  5 reproduktorov

• Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto-hold • Full link - systém Mirror link, CarPlay, AndroidAuto s možnosťou

• Brzdový systém s ABS (systém kontroly zablokovania kolies), ESC   WLAN - pripojenie mobilného telefónu (v závislosti od

  (systém kontroly stability), ASR (systém kontroly preklzovania),   telefónu a operačného systému telefónu)

  XDS (elektronická uzávierka diferenciálu) • Bluetooth handsfree mobilné pripojenie

• Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily EBV, multikolízna brzda • USB-C konektory  2 x vpredu a  2 x vzadu (len nabíjanie)

• Progresívne riadenie s podporou riadenia v krízových situáciách • Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel

• CUPRA Drive profile: nastavenie riadenia, odozvy plynového pedálu, • Osvetlenie interiéru LED multicolor, svetlá na čítanie v strope

  režimy: Range, Comfort, Performance, Individual (eBoost + režim Cupra) • Dekoračný obklad palubnej dosky vo farbe hliníka

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním   s charakteristickým 3D dizajnom

• CUPRA CONNECT - Safety & Service +  Remote access, • Dekoračné orámovanie stredovej konzoly, predných výduchov 

  služby Safety na 10 rokov + služby Remote access na 1 rok   vzduchu a logo na volante v medenej farbe

• eCall -  systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, • Športové hliníkové pedále

  vyžadujúci pokrytie signálom mobil. Operátorov Exteriér

• Full LED predné svetlomety, automatické zapínanie denného svietenia,

Komfort   uvítacie osvetlenie, funkcia hmloviek a prisvetlovania zákrut

• Climatronic - 2-zónová automatická klimatizácia s antialergickým • Full LED zadné svetlomety, dynamické smerovky, nekonečný 

  filtračným systémom Aircare s možnosťou diaľkového ovládania   svetelný pás Infinite light

  prostredníctvom CUPRA Connect app. • Disky kolies zliatinové 7,5J x 18, pneumatiky 215/55 R18 95T

• Parkovacie senzory vpredu a vzadu • Pre eBoost:  zliatinové disky  7,5J x 19, samozaceľovacie

• Svetelný a dažďový senzor   pneumatiky 215/50 R19 93T

• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou • Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané

• Elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu   a priklápateľné s parkovacou funkciou na strane spolujazdca

• Štartovanie tlačidlom • Uvítacie osvetlenie okolia vozidla v spätných zrkadlách

  s projekciou loga CUPRA

• Športové nárazníky vpredu a vzadu, aerodynamický zadný difúzor

• Bočné aerodynamické spojlery a kryty vonkajších zrkadiel lakované

  v tmavosivej farbe

• Ozdobné kryty zadných stĺpikov s charakteristickým 3D dizajnom

Sériová výbava navyše pre First Edition 

Balík Pilot M: 

• Prediktívny adaptívny tempomat, prispôsobovanie rýchlosti premávke, profilu vozovky a rýchlostným obmedzeniam

• Rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek - Traffic sign recognition

• Zadná kamera s automatickým zobrazovaním na stredovom informačnom displeji

• Asistent diaľkových svetiel - Light assist s automatickým prepínaním diaľkového a stretávacieho svietenia

• Navigačný system PLUS s automatickou aktualizáciou dát v rámci služieb CUPRA CONNECT

Balík Below Zero:

• Vyhrievané predné sedadlá

• Vyhrievané ostrekovače čelného skla

Balík CARGO (okrem modelu eBoost 231/82):

• Nabíjací kábel Mode 2  typ 2 pre použitie so štandardnou domovou zásuvkou 230V/10A

• Batožinový priestor s nastaviteľnou dvojitou podlahou a odkladacím priestorom pod podlahou
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CUPRA Born - výbava na želanie

Kód

P20 ○ ○
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$ZK ○ ○

$ZK ● ●

PZC ○ ○

PZC ○ ○

WAS ○ ○

Head-up displej s rozšírenou realitou - zobrazovanie vybraných jazdných a navigačných údajov na čelnom skle PZT ○ ○

Balík DYNAMIC  Adaptívny podvozok DCC s plynulým nastavovaním tlmičov PFD ○ ○
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1 177

1 467

Zvýhodnené balíky výbav   (platné pre First Edition)

Balík PLUS:  

-PILOT L (PZC):

    -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)

-PROTECT (WAS):

    -alarm s kontrolou vnútorného priestoru a ochranou pred odtiahnutím, 

    -bezpečnostné skrutky kolies, 

    -PRE-CRASH - proaktívny systém ochrany pasažierov,

-TECH M (PK9):

    -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 zdielanie informácií o aktuálnej dopravnej situácii

998

Balík PROTECT:

-alarm s kontrolou vnútorného priestoru a ochranou pred odtiahnutím, 

-bezpečnostné skrutky kolies, 

-PRE-CRASH - proaktívny systém ochrany pasažierov

Bezpečnosť, asistenčné systémy

PILOT M: 

-navigačný systém PLUS, 

-prediktívny adaptívny tempomat, prispôsobenie rýchlosti premávke, profilu vozovky a rýchlostným obmedzeniam, 

-systém rozpoznávania dopravných značiek Traffic sign recognition, 

-asistent diaľkových svetiel - Light assist, 

-zadná kamera 

476

1 430

PILOT M     pre Born First Edition 0

2 222

PILOT L:

-navigačný systém PLUS,                 

-prediktívny adaptívny tempomat,        

-systém rozpoznávania 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)

      PILOT L     pre Born First Edition 792



CUPRA Born - výbava na želanie

Kód

PK8 ○ ○

Beats Sound system: 9x reproduktor + subwoofer , 395W surround zvuk PNB ○ ○

$W1 ○ ○

$W1 ● ●

PLN ○ ○

PLG ○ ○

P5A 0 - ○

PCO ○ ○

SKYLINE  Panoramatické strešné okno pevné s elektricky ovládanou clonou (nie pre eBoost 231/82) PTC ○ ○

PYB ○ ●

○ -

- ○

○ -

- ○

○ -

- ○

○ -

- ○

○ -

- ○

○ -

- ○

PVD - ○

Nabíjací kábel Mode 2  - štandardná domová zásuvka 230V / 10A (len pre eBoost 231/82) PVE - ○

Nabíjací kábel Mode 3  typ 2 (z nabíjacích staníc max. 32A) (nahradí sériový kábel Mod 3 typ 2  max. 16A) PCA ○ ○

Lak karosérie základný (sivá Vapor grey C2C2) O ○ ○

Lak karosérie metalický M ○ ○

Exkluzívny lak karosérie (Aurora blue metalíza 0F0F) K ○ ○

$S5 ○ ○

YW8 akcia 0,-EUR

YW9 akcia 150,-EUR

● - v sérii o - na želanie - - nedostupné
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Cena 3

Komfort

1 794

Športové sedadlá s poťahmi Dinamica® aurora blue:

-vyhrievané, elektricky nastaviteľné predné sedadlá s manuálne nastaviteľnou dĺžkou sedáka,

-pneumaticky ovládané bederné opierky predných sedadiel s masážnou funkciou, 

-zadné sedadlá so stredovou lakťovou opierkou s otvorom na prepravu dlhých predmetov

19" zliatinové disky  7,5Jx19  TYPHOON 31/1, brúsené, vo farbe čierna matná, samozaceľovacie pneumatiky 215/50 R19 

93T

20" zliatinové disky  7,5Jx20 BLIZZARD 31/4 Aero brúsené, vo farbe čierna/medená, samozaceľovacie pneumatiky 

215/45 R20 95T

1 355

1 177

Balík Below Zero:

-vyhrievané predné sedadlá, 

-vyhrievané ostrekovače čelného skla 

Balík Below Zero    (pre Born First Edition) 0

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 zdielanie informácií o aktuálnej dopravnej situácii

     ( v kombinácii s WAS namiesto PK8 použiť kód PK9)

Predĺžená záruka 5 rokov/100 000 km (platí podmienka, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu km)

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

2 258

892

416
Balík Cargo (len pre eBoost 231/82, nie s P5A):

-nabíjací kábel Mode 2 - štandardná domová zásuvka 230V / 10A, 

-dvojité dno batožinového priestoru

19" zliatinové disky  7,5Jx19  TYPHOON 31/1, brúsené, vo farbe čierna matná, celoročné samozaceľovacie 

pneumatiky 215/50 R19 93T 
PJ9

1 070

713

147

1 557

430

PRIVACY  Stmavené sklá na oknách od B-stĺpika dozadu

654

565

298

PUZ

PF1

2 020

800

1 070

600

19" zliatinové disky  7,5Jx19  TYPHOON 31/2 COOPER, brúsené, vo farbe čierna/medená, samozaceľovacie 

pneumatiky 215/50 R19 93T 

P8Y
20" zliatinové disky  7,5Jx20 HURRICANE 31/3 Aero brúsené, vo farbe čierna matná "e-racer", samozaceľovacie 

pneumatiky 215/45 R20 95T 1 070

P8Z

Balík Performance: adaptívny podvozok DCC + 20" zliatinové disky  8Jx20 FIRESTORM 31/5 brúsené, vo farbe 

čierna lesklá, športové pneumatiky 235/40 R20 96Y

208

476

1 367

PYA

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

práce
540

Exteriér

Športové sedadlá s poťahmi Dinamica® granit grey:

-vyhrievané, elektricky nastaviteľné predné sedadlá s manuálne nastaviteľnou dĺžkou sedáka,

-pneumaticky ovládané bederné opierky predných sedadiel s masážnou funkciou, 

-zadné sedadlá so stredovou lakťovou opierkou s otvorom na prepravu dlhých predmetov

Zadné sedadlá pre tri osoby bez strednej lakťovej opierky vzadu (len pre eBoost 231/82, nie s PLN, PLG, PNB, PVD, 

PUZ, P8Z)

298

1 177

1 307

0

Ostatné

179

1 604

19" zliatinové disky  7,5Jx19  TYPHOON 31/2 COOPER, brúsené, vo farbe čierna/medená, celoročné samozaceľovacie 

pneumatiky 215/50 R19 93T



CUPRA Born - služby CONNECT

Služby bezpečnosť/ochrana (Safety) predplatené na 10 rokov

pomoc pri poruche

naplánovanie termínu servisu

aktualizácia systému

osobné nastavenia

aktivácia a deaktivácia funkcií

vymazanie užívateľa/reset

Služby ovládania/prístupu na diaľku (Remote access) predplatené  na 3 roky

údaje o jazde

informácie o stave vozidla vrátane dverí a svetiel

poloha zaparkovaného vozidla

ovládanie klimatizácie

e-Manager (informácie o stave batérie, nastavovanie parametrov nabíjania batérie)

aktualizácia máp

online informácie o doprave

plánovanie trás s ohľadom na dojazd - Range management

informácie o parkovaní

informácie o tankovacích staniciach

hlasové ovládanie pre navigáciu a médiá 6

internetové rádio, aplikácie na streamovanie 7

CUPRA Born - rozmery
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Služby Online infotainment+ Infotainment apps predplatené na 3 roky



CUPRA Born - služby
CUPRA Service Mobility

Prvé 2 roky po zakúpení nového vozidla sú služby v rámci CUPRA Service Mobility poskytované bezplatne a tak máte zaručený kompletný a spoľahlivý rozsah 

asistenčných služieb na cestách, a to kdekoľvek v krajinách Európskej únie. Dokonca aj v prípade nehody, odcudzenia vozidla či natankovania nesprávneho

paliva je služba CUPRA Service Mobility vždy k dispozícii, a to 7 dní v týždni 24 hodín denne.

V rámci Service mobility máte nárok na:

● náhradné vozidlo

● náhradné ubytovanie

● krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste

● pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie cestovných nákladov spojených s vyzdvihnutím vozidla

Záruka/garancia

Automaticky Vám prinášame 2 - ročnú záruku vo Vašom novom vozidle značky CUPRA, ktorá poskytuje plné krytie na území Európskej únie bez obmedzenia

kilometrov.

12 rokov záruka na prehrdzavenie z vnútra

Chceme, aby ste si automobil CUPRA užívali čo možno najdlhšie. Preto okrem 3-ročnej záruky na lak poskytujeme 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu z vnútra.

Modely značky CUPRA majú plne-pozinkovanú karosériu čo ich činí odolnými voči všetkému, čo na vás prírodné živly môžu zoslať.

Financovanie

Značkové financovanie pripravené špeciálne pre automobily značky CUPRA. Naše vozidlá poznáme najlepšie, a preto vám pri ich financovaní dokážeme pripraviť

tie najlepšie podmienky. Financovanie vozidiel značky CUPRA je možné prostredníctvom úveru alebo lízingu.

Pre bližšie informácie a podmienky kontaktujte vášho predajcu CUPRA alebo navštívte https://www.vwfs.sk/financovanie-znaciek/seat .

Upozornenie:

Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky CUPRA.

Uvedené ceny sú odporúčané, nezáväzné v EURO a obsahujú DPH 20%. Majú nezáväzný charakter a podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách,

 ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca značky CUPRA. 

Prípadné bonusy nie je možné vyplatiť v hotovosti a vzťahujú sa len na kúpu nového vozidla.

Uvedené výbavy zodpovedajú aktuálnemu modelovému roku.

Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a výbav bez predchádzajúceho upozornenia.

3 Odporúčaná nezáväzná maloobchodná cena

5 Viac informácií o službách CUPRA PREMIUM CARE získate u svojich predajcov, alebo na     www.cupraofficial.sk

6 Hlasové pokyny a ovládanie dostupné iba vo vybraných jazykoch (napr. čeština, angličtina, nemčina, ...)

7 Aplikácia My CUPRA je dostupná v Google Play Store a Apple Store. Využívanie niektorých aplikácií z ponuky infotainment apps vyžaduje zakúpenie dátových balíčkov.
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1 Maximálny výkon stanovený podľa normy UN GTR.21, dostupný maximálne 30 sekúnd. Výkon, ktorý je k dispozícii v individuálnych jazdných situáciách, závisí od premenlivých 

faktorov, akými sú napr. vonkajšia teplota, teplota / úroveň nabitia / stav alebo fyzikálne starnutie vysokonapäťovej batérie. Dostupnosť maximálneho výkonu si vyžaduje 

špecifickú teplotu vysokonapäťovej batérie v rozmedzí od 23 do 50 oC a úroveň nabitia batérie viac ako 55 %, pričom za týchto podmienok je výkon približne 170 kW pre 

batériu s kapacitou 58 kWh (62 kWh brutto),  a pri teplote v rozmedzí od 23 do 50 oC a úrovni nabitia batérie viac ako 85 % je výkon približne 170 kW pre batériu s kapacitou 77 

kWh (82 kWh brutto). Akékoľvek odchýlky od uvedených parametrov môžu viesť k zníženiu výkonu alebo až k nedostupnosti maximálneho systémového výkonu.

4
  Financovanie zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Viac informácií nájdete na stránke vwfs.sk/financovanie-znaciek/cupra.html

2  Presný dojazd vášho vozidla závisí od množstva rôznych faktorov, ako napr. trasa, poveternostné podmienky, stav naloženia vozidla (cestujúci + batožina), vek a stav 

batérie, voliteľná výbava (disky, pneumatiky a pod.), použitie periférnych systémov, ktoré na svoju prevádzku využívajú energiu ako napr. kúrenie, klimatizácia a vyhrievanie 

sedadiel, ako aj váš štýl jazdy. Uvádzaný dojazd bol vypočítaný v súlade s reguláciou WLTP, stanovujúcou štandardné testovacie postupy platné pre všetkých výrobcov 

automobilov, ktorá zabezpečuje že hodnoty vypočítané podľa tohto predpisu sú porovnateľné pre všetky vozidlá.

0800 156 885 (zo zahraničia: +421 2 492 05 952)


