


CUPRA Born - modell árlista

Megnevezés Modellkód Váltó Teljesítmény
kW (LE) Fogyasztás* Szén-dioxid

kibocsátás*

Ajánlott
kisker.

modell ár
(bruttó,
reg. adó
nélkül,

EUR)

Reg.adó
(HUF)

Ajánlott kisker.
modell ár

(bruttó, reg.
adóval, HUF)

előző napi MNB
középárfolyam

szerint
Born
CUPRA Born /
58kWh K11B3CBU Automata 150/204 153 Wh/km 0 g/km 46 722 EUR 0 ,- 17 749 699 ,-

eBoost
CUPRA Born
eBoost /
58kWh

K11C5CEU Automata 170/231 155 Wh/km 0 g/km 47 281 EUR 0 ,- 17 961 987 ,-

CUPRA Born
eBoost /
77kWh

K11C5DEU Automata 170/231 157 Wh/km 0 g/km 51 015 EUR 0 ,- 19 380 458 ,-

* WLTP szerint mért, hivatalos súlyozott vegyes üzemanyag-fogyasztás, illetve súlyozott vegyes CO2-kibocsátás
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 2. oldal



CUPRA Born - fényezések

A fényezés megnevezése Fényezési
kód Born eBoost

ajánlott
kisker.

fényezés ár
(Bruttó, EUR)

ajánlott kisker.
fényezés ár

(Bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint

Uni fényezés

Vapor szürke C2C2 ☐ ☐ 0 0

Metál fényezés

Gejzír ezüst metál 1T1T ☐ ☐ 706 EUR 268 254 ,-

Jégfehér metál 2Y2Y ☐ ☐ 706 EUR 268 254 ,-

Kvazár szürke metál 5V5V ☐ ☐ 706 EUR 268 254 ,-

Rayleigh piros metál P8P8 ☐ ☐ 706 EUR 268 254 ,-

Egyedi metál fényezés

Aurora kék metál 0F0F ☐ ☐ 1 059 EUR 402 383 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = rendelhető
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 3. oldal



CUPRA Born - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése Born eBoost

Infotainment

12V-os csatlakozó elöl ☑ ☑

5 hangszóró ☑ ☑

Bluetooth ☑ ☑

Digitális rádióvétel (DAB) ☑ ☑

e-Call, Vészhívó szolgáltatás ☑

e-Call, Vészhívó szolgáltatás ☑

Full Link Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto alkalmazások ☑ ☑

Infotainment System 12"-os érintőképernyő ☑ ☑

Navigáció előkészítés (utólagosan előfizethető, aktiválható) ☑ ☑

Külső

Abroncs 215/50 R19 ☑

Abroncs 215/55 R18 ☑

Esőérzékelős ablaktörlő ☑ ☑

Fényezett külső tükörházak ☑ ☑

Könnyűfém keréktárcsa 7,5Jx18 ☑

Könnyűfém keréktárcsa 7,5Jx19 ☑

Környezetvilágítás a tükörben Logó vetítéssel ☑ ☑

Középső takarólemez könnyűfém keréktárcsához ☑ ☑

LED főfényszóró
LED-lámpa rossz látási viszonyokhoz ☑ ☑

LED hátsó lámpa ☑ ☑

Sportlökhárítók ☑ ☑

Standard kerékcsavar ☑ ☑

Standard tető ☑ ☑

Tetőantenna ☑ ☑

Belső

Ajtó- és oldalborítás habosított műanyag és szövet ☑ ☑

Alumínium borítású pedálok ☑ ☑

Belső hangulatvilágítás ☑ ☑

Cargo csomag
Dupla csomagtérpadló; Töltőkábel, MODE 2, Typ 2, 10A ☑ ☑

CUPRA Sportfutómű ☑ ☑

CUPRA üléskárpit ☑ ☑

Egyszólamú kürt ☑ ☑

Elektromosan behajtható külső tükrök Fűthető, elektromosan állítható és behajtható külső tükrök az utas oldalon
parkoló pozíció beállítással Bal konvex, jobb konvex ☑ ☑

Elektronikus klímaberendezés Climatronic 2 zónás ☑ ☑

Fűthető bőr multifunkciós kormány ☑

ISOFIX gyermekülés rögzítő rendszer
elöl az utasoldalon és a 2 hátsó ülésen, + 2 Top Tether ☑ ☑

Középkonzol könyöktámasszal ☑ ☑

Kulcsnélküli indítás ☑ ☑

Magasságállítható vezetőülés ☑ ☑

Megvilágított piperetükrök a napellenzőkben ☑ ☑

Multifunkciós sport bőrkormány (DSG) Kormány mögötti váltókapcsolókkal, Fűthető ☑

Osztottan dönthető hátsó üléstámlák hátsó könyöktámasszal ☑1

Osztottan dönthető hátsó üléstámlák ☑ ☑2

Parkolószenzor elöl és hátul ☑ ☑

Biztonság

Automatikusan elsötétedő belső tükör ☑ ☑

Biztonsági öv bekötésére figy. jelzés ☑ ☑

CUPRA egyedi vezetési profil
RANGE/COMFORT/PERFORMANCE/INDIVIDUAL/ CUPRA választható vezetési módok; Kormány-, gáz- és DSG váltómű reakciójának
megváltoztatása

☑

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 4. oldal



CUPRA Born - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése Born eBoost
CUPRA egyedi vezetési profil
RANGE/COMFORT/PERFORMANCE/INDIVIDUAL választható vezetési módok; Kormány-, gáz- és DSG váltómű reakciójának
megváltoztatása

☑

Dobfékek hátul ☑ ☑

Elektronikus indításblokkoló ☑ ☑

Fáradtságérzékelés ☑ ☑

Front Assist Forgalomfigyelő rendszer
Városi vészfékező funkcióval;Prediktív gyalogos és kerékpáros védelmi funkció ☑ ☑

Guminyomást ellenőrző szenzor ☑ ☑

Hárompontos automata bizt. övek elöl ☑ ☑

Hővédő üvegezés ☑ ☑

Oldallégzsák elöl, középső légzsák Függönylégzsák ☑ ☑

Progresszív kormányzás ☑ ☑

Sávtartó asszisztens ☑ ☑

Sebességhatároló ☑ ☑

Szerszámkészlet ☑

Szerszámkészlet ☑

Tárcsafék elöl ☑

Tárcsafék elöl ☑

Vezető- és utasoldali légzsák elöl kikapcsolható utaslégzsákkal ☑ ☑

–

Beszédvezérlés (magyar nyelven nem) ☑ ☑

Kikerülő és kanyarodási asszisztens ☑ ☑

Tölthetőség (AC/DC,kW) 11/50 ☑ ☑

Tölthetőség (AC/DC,kW) 7,2/100 ☑ ☑2

Tölthetőség (AC/DC,kW) 7,2/125 ☑2

Töltőkábel MODE 3, Type 2/3, 16A ☑ ☑

USB Type-C csatlakozó (2db)
adatátvitel és töltés is ☑ ☑

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 5. oldal



CUPRA Born - alapfelszereltség
Építhetőségi szabályok
1) A következő modellekre nem érvényes: K11C5CEU
2) A következő modellekre nem érvényes: K11C5DEU

Jelmagyarázat: ☑ = alapfelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 6. oldal



CUPRA Born - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód Born eBoost
ajánlott

kisker. extra
ár (bruttó,

EUR)

ajánlott
kisker. extra ár

(bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint

Akció

"ÁRKEDVEZMÉNY" Az akció nem vonható össze más akciókkal, korlátozott
darabszámra és meghatározott feltételekkel érvényes! A részletekről
érdeklődjön a márkakereskedésekben!

$BE ☐ ☐ -1 176 EUR -446 938 ,-

"Porsche Casco Bónusz" A Porsche Casco bónusz előfeltétele, hogy
a gépjárműre a vásárló teljes körű casco biztosítást kössön a Porsche
Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepénél és hogy a gépjárművet
a Porsche Finance Zrt. vagy a Porsche Lízing Kft. finanszírozza. További
részletekért látogasson el a https://www.porschefinance.hu/biztositas /
porsche-biztosito/porsche-casco-bonusz weboldalra, vagy érdeklődjön
SEAT értékesítőjénél.”

$IB ☐ ☐ -235 EUR -89 388 ,-

Infotainment

BEATS Audio rendszer 9 hangszóró, 1 mélynyomó, 395W PNB ☐ ☐ 559 EUR 212 288 ,-

Külső

☐ 1 354 EUR 514 316 ,-Könnyűfém keréktárcsa "BLIZZARD 20" Glossy Black, Copper 7.5JX20
Abroncsméret: 215/45 R20 95T P8Z

☐ 1 590 EUR 604 056 ,-

☐ 2 002 EUR 760 377 ,-Könnyűfém keréktárcsa "FIRESTORM 20" Glossy Black, 8Jx20 Performance
abroncs: 235/40 R20 96Y XL Adaptív lengéscsillapítás PUZ

☐ 2 236 EUR 849 635 ,-

☐ 1 059 EUR 402 383 ,-Könnyűfém keréktárcsa "HURRICANE 20" Sport Black "e-racer" 7.5JX20
Abroncsméret: 215/45 R20 95T P8Y

☐ 1 295 EUR 492 122 ,-

☐ 295 EUR 111 934 ,-Könnyűfém keréktárcsa "TYPHOON 19" Glossy Black, Copper 7.5Jx19
Abroncsméret: 215/50 R19 93T PYA

☐ 1 166 EUR 442 910 ,-

Könnyűfém keréktárcsa "TYPHOON 19" Sport Black 7.5JX19 Abroncsméret:
215/50 R19 93T PYB ☐ 883 EUR 335 319 ,-

☐ 471 EUR 178 998 ,-Négyévszakos gumiabroncsok Könnyűfém keréktárcsa "TYPHOON" Glossy
Black, Copper 7.5JX19 Abroncsméret: 215/50 R19 93T PF1

☐ 1 342 EUR 509 974 ,-

☐ 177 EUR 67 064 ,-Négyévszakos gumiabroncsok Könnyűfém keréktárcsa "TYPHOON" Sport
Black 7.5JX19 Abroncsméret: 215/50R19 93T PJ9

☐ 1 059 EUR 402 383 ,-

Skyline panoráma üvegtető
Nem nyitható PTC ☐ ☐1 1 166 EUR 442 910 ,-

Sötétített hővédő üveg a "B" oszloptól PCO ☐ ☐ 295 EUR 111 934 ,-

Belső

5 üléses kivitel
Töltőkábel, MODE 2, Typ 2, 10A; Dupla csomagtérpadló nélkül – P5APVE ☐2 116 EUR 43 905 ,-

Aurora kék Dinamica kagyló ülések
Fűthető első ülések; Állítható gerinctámasz mindkét oldalon masszázs funkcióval;
Elektromosan állítható első ülések; Dinamica kék üléshuzat; Osztottan dönthető
hátsó üléstámlák könyöktámasszal; Fűthető ablakmosó fúvóka

PLG ☐ ☐ 2 249 EUR 854 460 ,-

Below Zero - Téli csomag
Fűthető első ülések; Fűthető ablakmosó fúvóka PW1 ☐ ☐ 471 EUR 178 998 ,-

Granite szürke Dinamica kagyló ülések
Fűthető első ülések; Állítható gerinctámasz mindkét oldalon masszázs funkcióval;
Elektromosan állítható első ülések; Dinamica szürke üléshuzat; Osztottan dönthető
hátsó üléstámlák könyöktámasszal; Fűthető ablakmosó fúvóka

PLN ☐ ☐ 2 013 EUR 764 720 ,-

Head-up-Display PZT ☐ ☐ 1 166 EUR 442 910 ,-

Biztonság

PILOT L csomag
Top view kamera: 4 beépített kamera segíti a parkolást, 360°-ban jeleníti meg a
jármű körüli területet az infotainment rendszer képernyőjén; Navigációs média
rendszer, 12"-os érintőképernyő; CUPRA CONNECT plus; Sebességszabályozó
tempomat távolságtartó automatikával; Sávváltást segítő rendszer "Side Assist";
Fényszóró szabályozás "Light Assist"; Sávtartó asszisztens; Közlekedési tábla
felismerő rendszer; Travel assist: Emergency asszisztens és Trac jam asszisztens;
Holttérérzékelő rendszer: Kiparkolási asszisztenssel tolatáskor; Intelligens Park Assist
(IPA) –

PZA ☐ ☐ 2 272 EUR 863 144 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = extrafelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 7. oldal



CUPRA Born - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód Born eBoost
ajánlott

kisker. extra
ár (bruttó,

EUR)

ajánlott
kisker. extra ár

(bruttó, HUF)
előző napi MNB
középárfolyam

szerint
PILOT L csomag + IPA
Top view kamera: 4 beépített kamera segíti a parkolást, 360°-ban jeleníti meg a
jármű körüli területet az infotainment rendszer képernyőjén; Navigációs média
rendszer, 12"-os érintőképernyő; CUPRA CONNECT plus; Sebességszabályozó
tempomat távolságtartó automatikával; Sávváltást segítő rendszer "Side Assist";
Holttérérzékelő rendszer: Kiparkolási asszisztenssel,tolatáskor; Fényszóró
szabályozás "Light Assist"; Sávtartó asszisztens; Közlekedési tábla felismerő
rendszer; Travel assist: Emergency asszisztens és Trac jam asszisztens; Intelligens
Park Assist (IPA)

PZC ☐ ☐ 2 385 EUR 906 084 ,-

PILOT M+ csomag
Tolatókamera; Navigációs média rendszer, 12"-os érintőképernyő; CUPRA CONNECT
Plus; Fényszóró szabályozás "Light Assist"; Közlekedési tábla felismerő rendszer;
Holttérérzékelő rendszer: Kiparkolási asszisztenssel,tolatáskor; Sebességszabályozó
tempomat távolságtartó automatikával

PZL ☐ ☐ 1 728 EUR 656 646 ,-

PILOT M csomag
Sebességszabályozó tempomat távolságtartó automatikával; Fényszóró
szabályozás "Light Assist"; Navigációs média rendszer, 12"-os érintőképernyő;
CUPRA CONNECT Plus; Tolatókamera; Közlekedési tábla felismerő rendszer

PZK ☐ ☐ 1 590 EUR 604 056 ,-

Protect csomag
Riasztóberendezés; Lopásgátló kerékcsavar; Proaktív utasvédelmi rendszer ablak(-
ok) bezárása biztonságiöv előfeszítés

WAS ☐ ☐ 471 EUR 178 998 ,-

Szerszámkészlet PY1 ☐ 0 0

Szerszámkészlet PY3 ☐ 0 0

TECH L csomag
Kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás; Ambient megvilágítás; Car2X funkció; Vezeték
nélküli töltés; Intelligens Park Assist (IPA)

PK0 ☐ ☐ 930 EUR 353 170 ,-

TECH L csomag + TPA
Kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás; Ambient megvilágítás; Car2X funkció; Vezeték
nélküli töltés; Intelligens Park Assist (IPA); Trained Park Assist (TPA – Park Assist Plus)
–

PK2 ☐ ☐ 1 044 EUR 396 593 ,-

TECH L csomag +TPA Riasztóberendezéshez
Kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás; Ambient megvilágítás; Car2X funkció; Vezeték
nélküli töltés; Intelligens Park Assist (IPA); Trained Park Assist (TPA – Park Assist Plus)

PK3 ☐ ☐ 1 044 EUR 396 593 ,-

TECH L csomag Riasztó berendezéshez
Kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás; Ambient megvilágítás; Car2X funkció; Vezeték
nélküli töltés; Intelligens Park Assist (IPA)

PK1 ☐ ☐ 930 EUR 353 170 ,-

TECH M csomag
Kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás; Ambient megvilágítás; Car2X funkció; Vezeték
nélküli töltés

PK8 ☐ ☐ 648 EUR 246 061 ,-

TECH M csomag Riasztó berendezéshez
Kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás; Ambient megvilágítás; Car2X funkció; Vezeték
nélküli töltés

PK9 ☐ ☐ 648 EUR 246 061 ,-

–

Dynamic csomag
Adaptív lengéscsillapítás PFD ☐ ☐ 989 EUR 375 846 ,-

Töltőkábel MODE 3, Type 2, 32A PCA ☐ ☐ 206 EUR 78 161 ,-

Jelmagyarázat: ☐ = extrafelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 8. oldal



CUPRA Born - extrafelszereltség
Építhetőségi szabályok
1) A következő modellekre nem érvényes: K11C5DEU
2) A következő modellekre nem érvényes: K11C5CEU

Jelmagyarázat: ☐ = extrafelszereltség
Az árlista letöltés dátuma 2023.03.01. 9. oldal



Az árlistában használt rövidítések jelentése:
DSG - automatizált kapcsolású váltó kettős kuplunggal.

KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ ÁRLISTA A PORSCHE HUNGARIA KFT. ÁLTAL A MAGYARORSZÁGI SEAT MÁRKAKERESKEDÉSEK SZÁMÁRA
KIBOCSÁTOTT, NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL AJÁNLOTT ÁRAKAT TÜNTETI FEL, ÉS CSUPÁN AZ ÖN ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSÁT SZOLGÁLJA! A feltüntetett
adatok (beleértve az árakat is) nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak. A meghirdetett árak a gépjárművek euróban meghatározott ajánlott árai alapján
kerülnek feltüntetésre forintban, és naponta frissítésre kerülnek a tárgynapot megelőző munkanapon az MNB által közzétett EUR-HUF árfolyam alapján (,kivéve
hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon). Az árak tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t (kivéve ott, ahol kifejezetten szerepel, hogy “nettó”), és TARTALMAZZÁK
A REGISZTRÁCIÓS ADÓT is. Az üzembe- és forgalombahelyezés költsége külön fizetendő. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A tájékoztatóink
folyamatos aktualizálása ellenére előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak, vagy elírást tartalmaznak, mindezért nem áll módunkban
felelősséget vállalni. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, feltétel maszkok és az egyéb közölt adatok - előzetes értesítés
nélkül történő - változtatásának jogát a Porsche Hungaria Kft. fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN SEAT
MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT, VALAMINT A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSÁRÓL
ÉS MEGFIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁST.

Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a
Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik,
amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. Az új személygépjárművek esetében 2018. szeptember
1-jétől, míg a haszongépjárművek esetében 2019. szeptember 1-jétől az NEDC-t teljes mértékben felváltja egy új vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés,
tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal
eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs
formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és
széndioxid-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden értékesítési helyen és a
fogyasztóvédelmi hatóságnál.

A felszereltség- vagy a motor-specifikus korlátokra tekintettel előfordulhat, hogy a kívánt többletfelszereltségek, tartozékok beszerelése a kiválasztott
járműmodell esetén nem lehetséges. A rendelhető többletfelszereltségek és tartozékok köre továbbá országonként eltérhet. AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT
JÁRMŰMODELLHEZ TÉNYLEGESEN RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK KÖRÉRŐL ÉS A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐRŐL AZ ÖN SEAT MÁRKAKERESKEDŐJÉTŐL KÉRJEN
TÁJÉKOZTATÁST! Az eredeti gyári tartozékokra 2 év jótállás vonatkozik. A képek csak illusztrációk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a színeket a különböző
monitorok a valóságtól eltérően, különbözőképpen jeleníthetik meg.
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