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IBLAND GÖR LIVET ATT MAN MÅSTE
TA ETT PAR STEG TILLBAKA. DET SKER
UNDERMEDVETET. OCH DET VERKAR
VARA DET ENDA ALTERNATIVET. MEN NÄR
MAN TAR ETT STEG TILLBAKA KAN MAN
VÄLJA MELLAN TVÅ STRATEGIER: ATT
STANNA I DET FÖRGÅNGNA, OCH HAMNA
PÅ EFTERKÄLKEN, ELLER ATT UTNYTTJA
TILLFÄLLET OCH BEJAKA IMPULSEN FÖR
ATT NÅ ÄNNU LÄNGRE ÄN TIDIGARE.
05

IMPULSEN
ATT KÄNNA
DAGS ATT TÄNKA ANNORLUNDA OM
VAD SOM DRIVER OSS. DET FINNS ETT
ANNAT SÄTT, SOM ENDAST KAN KÄNNAS.
UPPLEV ETT NYTT SÄTTA ATT KÖRA OCH
ETT NYTT SÄTT ATT OMFAMNA SPÄNNINGEN I DENNA TID AV ELEKTRIFIERING.
SVEPANDE LINJER OCH EN UTMANANDE
KARAKTÄR, SOM VÄCKER EN NY IMPULS I
DIG.
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CUPRA BORN

STYLING
UTVÄNDIGT

STYLING UTVÄNDIGT
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UTMANARANDA
EXTERIÖREN PÅ CUPRA BORN MATCHAR
MODELLENS SMIDIGHET OCH PRESTANDA
PERFEKT. DESIGNEN UTSTRÅLAR SPORTIGHET
OCH FÖRFINING – HÄR KOMBINERAS
DYNAMISKA LINJER OCH TUFFA FORMER PÅ ETT
SÄTT SOM ÄR UNIKT FÖR EN ELDRIVEN BIL.
IMPULSEN TILL EN NY ERA AV ELBILAR.

KAXIG LOOK
En stil som fångar ögat, ur alla vinklar. Stötfångaren
bak fångar upp modellens eleganta linjer och tuffa
karaktär och gör CUPRA Borns utmanaranda tydlig
för alla.
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CUPRA BORN

BYGGD FÖR KÄNSLA
Aerodynamisk – in i minsta detalj.
De exklusiva 20" Blizzard Aerofälgarna, med dekordetaljer i
Glossy Black och Copper, ger
bilen en sportig personlighet och
gör att du får uppleva vägarna
som aldrig förr.

STYLING UTVÄNDIGT
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BELYSNING MED
UTSTRÅLNING
Bakljuset (LED) sträcker sig tvärs över
hela bakpartiet och framhäver
CUPRA Borns unika exteriör och
hälsar dig dessutom välkommen när
du närmar dig bilen.

MED FINESS
När du låser upp bilen, lyser en
CUPRA-logo upp marken och
visar att du är medlem i CUPRA
Tribe.
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CUPRA BORN

RENA SHOWEN
I SIG SJÄLV
När du låser upp din CUPRA Born,
hälsar en ljusshow dig välkommen
och gör utstrålningen ännu mer
dynamisk.

STYLING UTVÄNDIGT
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STYLING
INVÄNDIGT

14

CUPRA BORN

15

FÖRFINAD STIL
SÄTT DIG SKÖNT TILLRÄTTA BAKOM RATTEN
OCH SUG IN ATMOSFÄREN.
ALLA UTRYMMEN I KUPÉN HAR MAXIMERATS PÅ
ETT INTELLIGENT SÄTT. INTERIÖRDESIGNEN ÄR
PROGRESSIV, OCH ANVÄNDNINGEN AV
ÅTERVUNNA MATERIAL VISAR PÅ VÅRT
ENGAGEMANG FÖR HÅLLBARHET.
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CUPRA BORN

FRAMSYNT
Med fokus på intuitiv digitalisering.
CUPRA Born är utrustad med en
fristående 12"-pekskärm. Och Digital
Cockpit – som mäter 5,3" på diagonalen
– visar tydligt all relevant information och
rymmer också växelväljare och knappen
för parkeringsbromsen.

RACINGINSPIRERAD
Tidsenliga säten. De skålade sätena
i CUPRA Born tillverkas i samarbete
med SEAQUAL® YARN och
innehåller högklassigt återvunnet
material. Resultatet är sportig
komfort på en högre nivå än vad
man förväntar sig av en elbil.

STYLING INVÄNDIGT
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DETALJER
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CUPRA BORN
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AURORA BLUE²

RAYLEIGH RED²

QUASAR GREY²

¹ Solid
² Metallic
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CUPRA BORN

GEYSER SILVER²

GLACIAL WHITE²

VAPOR GREY¹

FÄRGER

21

20" BLIZZARD

20" HURRICANE

20" FIRESTORM
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T

T

CUPRA BORN

T

19" COPPER TYPHOON

T

19" TYPHOON*

18" CYCLONE

T

Standard S
Tillval T
*Std e-Boost

S

FÄLGAR
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DINAMICA®
AURORA BLUE
SKÅLADE
SPORTSTOLAR

Standard
Tillval O
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T

S

CUPRA BORN

DINAMICA® GRANITE GREY
SKÅLADE SPORTSTOLAR T

SEAQUAL®
SKÅLADE
SPORTSTOLAR

S

KLÄDSLAR
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CUPRA BORN

IMPULSEN
ATT INSPIRERA

EN DRIVKRAFT SOM FÅR OSS ATT
VAKNA TILL LIV. SOM FÅR OSS ATT
KÄNNA TOTAL KONTROLL. EN KÄNSLA
SOM STANNAR KVAR LÄNGRE ÄN VAD
RESAN VARAR. EN KÄNSLA SOM
INSPIRERAR TILL EN NY ERA.

EFFEKT
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DET YPPERSTA INOM URBAN ELMOBILITET
CUPRA:s första helt eldrivna modell bjuder på
maximalt vridmoment och ögonblicklig acceleration.
Elmotorn är konstruerad för att du ska känna den dynamiska prestandan
redan från start.

• CUPRA Born 58: 204 hk (150 kW), 7,3 sek, 425 km.
• CUPRA Born e-Boost 58: 231 hk (170 kW*), 6,6 sek, 420 km
• CUPRA Born e-Boost 77: 231 hk (170 kW*), 7,0 sek, 549 km (4-sits / 5-sits)
• KOMFORT
Verkligt fascinerande körupplevelse. CUPRA Born anpassar hela tiden
dämpningen i kurvorna och för minsta gupp.
•E
 LBILSLJUD
e-Sound-systemet, som specialanpassats av
CUPRA, ger bilen en speciell karaktär och känsla genom att med sitt ljud
uppmärksamma fotgängare om att du kommer åkandes.
•E
 N BIL MED KÄNSLA
Dynamic erbjuder DCC för att ytterligare anpassa
din CUPRA Born till din körstil.

*Maximal effekt fastställd enligt UN GTR.21, tillgänglig under max. 30 sekunder.
Effekten som är tillgänglig i individuella körsituationer beror på varierande faktorer
som omgivningstemperatur, temperatur/laddning/konditioneringsstatus eller fysisk
åldring av högvoltsbatteriet. Tillgänglighet av maximal effekt kräver en specifik
temperatur hos högvoltsbatteriet mellan 23-50ºC och en batteriladdningsnivå
över 55 % för att leverera cirka 170kW för ett 58kWh (62kWh brutto) batteri, och
en temperatur hos högvoltsbatteriet mellan 23-50ºC och en batteriladdningsnivå
över 85 % för att leverera cirka 170 kW för ett batteri på 77 kWh (82 kWh brutto).
Eventuella avvikelser från de ovan nämnda parametrarna kan leda till minskad effekt
och till och med till att boost-funktionen inte alls är tillgänglig.
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EFFEKT

29

30

CUPRA BORN

IMPULSEN
ATT TA ETT STEG FRAMÅT

DET RÄCKER MED EN ENDA IDÉ FÖR ATT
STIMULERA TILL NYTÄNKANDE. TA ETT
STEG NÄRMARE ETT ANNAT SÄTT ATT
KÖRA ELDRIVET – NÄRMARE DEN IMPULS
VI ALLA HAR INOM OSS.
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LADDNINGSLÖSNINGAR FÖR
DIN CUPRA BORN
SMIDIGA LADDNINGSLÖSNINGAR, BÅDE FÖR
DITT HEM OCH LÄNGS VÄGEN, SER TILL ATT
DU ALLTID KAN TA DIG DIT DU SKA.

LADDNING HEMMA
Installera din laddbox hemma eller på jobbet
och ladda bilen bekvämt och enkelt. Våra laddare
uppfyller strikta säkerhetskrav som förhindrar
överbelastning, även i samband med ett
strömavbrott. Det finns tre kompakta
laddningslösningar att välja mellan:
• CUPRA CHARGER
Bästa plug & play-lösningen för att ladda bilen
snabbt, enkelt och säkert. Finns i versionerna 1-fas
resp. 3-fas för upp till 11 kW växelström.

• CUPRA CHARGER CONNECT
Kopplar via wifi upp sig till ditt nätverk hemma och
på jobbet vilket gör att du kan fjärrstyra laddningen
och kontrollera data och uppdateringar direkt via
din smartphone. Ett speciellt RFID-kort krävs för att
använda denna laddare.
• CUPRA CHARGER PRO
Erbjuder samma fördelar som CUPRA Charger
Connect, och dessutom en MID-certifierad
elmätare och mobiluppkoppling via LTE. Detta gör
det också möjligt för dig att hålla ett öga på
förbrukningen och få en bättre bild av hur bilen
används.

* Laddningstiderna varierar beroende på följande faktorer:
utomhustemperaturen, batteriets temperatur, ditt laddningssystems
maximala strömstyrka och aktuella skick, batteriets skick.
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CUPRA BORN

LADDNING VID ALLMÄN
LADDNINGSSTATION

APPEN EASY
CHARGING

Nu är det enklare än någonsin att gå över till eldrift.
Varje år ökar antalet allmänna laddningspunkter
exponentiellt. I takt med att infrastrukturen för elbilar
utvecklas, sätts fler och fler laddningspunkter upp vid
hotell, restauranger och köpcentra, vilket gör det hur
smidigt som helst för dig, vart du än är på väg.

Den här appen gör att du kan ladda bilen hur enkelt
som helst – både hemma och vid en allmän
laddningspunkt. Med appen Easy Charging för CUPRA
kan du fjärrstyra laddningen, hemma såväl som på
jobbet. Och när du är på resa, visar appen dig
närbelägna laddningspunkter på din smartphone och
kan också hjälpa till att visa dig bästa vägen dit. Du kan
t.o.m. filtrera laddningspunkterna efter
laddningseffekt, tillgänglighet och typ av kontaktdon
– allt för en så snabb och flexibel laddning som möjligt,
var du än befinner dig.

LADDNINGSLÖSNINGAR
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BLIXTSNABB UPPKOPPLING
FÅ TILLGÅNG TILL CUPRA CONNECT
ONLINE SERVICES – SMARTA
UPPKOPPLADE TJÄNSTER SOM GÖR ATT
DU KAN STYRA VISSA FUNKTIONER I
BILEN PÅ DISTANS, ANVÄNDA ONLINENAVIGERING OCH STREAMA MUSIK.

STARKA BAND
Det ultimata inom uppkoppling – den
nyutvecklade appen My CUPRA gör det
möjligt för dig att planera i förväg med
fjärrstyrda funktioner för att t.ex. ställa in
önskad kupétemperatur eller laddningsnivå
direkt från din smartphone.
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CUPRA BORN

ALLTID DÄR FÖR DIG,
DAG SOM NATT

ALLT SAMLAT CENTRALT
Integrerad och centralt placerad så att den aldrig
distraherar dig från vägen eller förtar körkänslan:
Infotainmentsystemets intuitiva 12"-display
och tar din uppmärksamhet är en idealisk mix
av pekskärm och beröringskänsliga knappar.
Via navigationssystemet kan du söka efter
laddningsstationer, komplett med öppettider,
och får tillgång till online-navigation. Dessutom
kan du välja och vraka mellan fler än 10.000
radiostationer och poddar.

UPPKOPPLING

Säkerhet och komfort på högsta nivå.
Den integrerade nödsamtalstjänsten
eCall kontaktar omgående
räddningstjänsten – både via telefon
och via en dataförbindelse – vid en
eventuell olycka.
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PROGRESSIV KÖRUPPLEVELSE
CUPRA BORN TAR DIG STEGET LÄNGRE,
MED INTUITIVA OCH FRAMTIDSINRIKTADE
LÖSNINGAR. ALLA FUNKTIONER ÄR
KONSTRUERADE OCH UTFORMADE FÖR ATT
GE DIG BÄSTA SÄKERHET, KOMFORT OCH
BEKVÄMLIGHET NÄR DU VÄLJER EN NY VÄG
IN I FRAMTIDEN.
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• PRESTANDA FÖR EN NYA ERA
Njut av en körupplevelse som tack vare ny teknik ger
dig så mycket mer. En AR-HUD (Augmented Reality
Head-up Display) visar dig var du ska svänga och ger
dig varningsmeddelanden – direkt på vindrutan.
*Vissa AR HUD-funktioner kommer 2022.

• LUTA DIG TILLBAKA OCH LÅT BILEN PARKERA
Med Intelligent Park Assist kan du tryggt
luta dig tillbaka och låta systemet parkera bilen för
dig genom att automatiskt sköta styrningen på ett
optimalt sätt när du ska parkera eller köra ut från en
parkeringsplats.
• INGA FLER BLINDA FLÄCKAR
Guidar dig in i parkeringsluckan. Fyra kameror visar
dig området 360° runt bilen på infotainmentsystemets 12"-display, för att tillsammans med backspeglarna ge dig en tydligare bild av din omgivning.
• STEGET FÖRE
Innovativ nätverkskontakt med andra. Intelligent
CAR2X-teknologi gör att din bil trådlöst kan ansluta
till andra bilar för att dela information om t.ex.
vägarbeten eller andra uppdateringar om trafiken.
Genom att hela tiden analysera den aktuella
trafiksituationen, kan denna teknik alltid hitta den
snabbaste och säkraste färdvägen för dig.

TEKNIK
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ALLTID PÅ SIN
VAKT
Innan du öppnar
dörren för att stiga ur eller
om du skall byta körfält
under körning, varnar
Side Assist dig – både med
ljud och visuellt – om en
annan trafikant skulle
närma sig din bil. Den här
tekniken är speciellt till
hjälp för att kunna få en
varning om någon cyklist
eller MC-förare närmar sig
bilen, eftersom dessa ofta
kan vara svårare att
upptäcka, eller då en
annan trafikant ligger i
döda vinkeln.

BEREDD PÅ ALLT
Vid en eventuell
kollision, använder
assistanssystemet
Pre-Crash Assist
avancerade sensorer
för att i förberedande
syfte kunna dra åt
säkerhetsbältena och
stänga rutorna.
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ALLTID VID
DIN SIDA
Övervakar
körsituationen konstant.
Assistanssystemen
Bromsassistans vid
vänstersväng samt
Undanmanöverassistent
varnar dig eller korrigerar
styrningen för att undvika
en potentiell kollision
om det skulle vara
nödvändigt att svänga
eller styra.

STÅR BAKOM DIG
– HELA VÄGEN
Finns där när du behöver det
som mest. Rear Traffic Alert
hjälper dig upptäcka fordon
som närmar sig och annars
skulle vara svåra eller omöjliga
att se. Först varnar systemet
dig med en ljudsignal, och om
detta inte skulle hjälpa, kan
det vid behov även bromsa
din bil helt automatiskt.

SÄKERHET
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FÖR FOTARBETET

INTE EN TILLSTYMMELSE
TILL ORO

Behåll full kontroll. De snygga
pedalerna i Dark Aluminium är stabilt
byggda och konstruerade för att ge
dig det grepp som behövs.
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Den praktiska, halvstyva
bagagerumsmattan ser till att hålla
smuts och fukt borta. Finns i två
versioner: för bagageutrymme med
eller utan dubbelt lastgolv. Med hjälp av
bagagerumsmattan, gör dubbelgolvet i
det djupare bagageutrymmet att du kan
ändra storleken för att rymma föremål
som är dubbelt så höga.

CUPRA BORN

IN I
MINSTA DETALJ
Se till att interiören håller
sig ny och fräsch ännu längre.
Premium-golvmattor i Black är
standard. Du kan komplettera
med golvmattor i Petrol Blue,
eller slitstarka gummimattor
så skyddar du din CUPRA Born
längre.

SKYDDAR
HELA VÄGEN
Bättre säkerhet vart du än åker.
Dessa speciellt anpassade stänkskydd
(fram och bak) fångar smuts och småsten
som annars kan flyga upp från vägen och
fastna undertill på din bil.

TILLBEHÖR
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MILJÖINFORMATION

”Move to ZERO” – CUPRA:s
miljöförklaring

BELYSNING

KAROSS

Strålkastare och baklyktor med 100% LEDbelysning som avsevärt minskar bilens
elförbrukning samtidigt som den är
effektivare och har längre livslängd.

Genom att använda höghållfast stål och
varmpressningsteknik, har vi kunnat minska
godstjockleken och vikten utan att försämra
prestandan.

BATTERIER

SÄTEN

Inkapslingen i aluminium bidrar
till att göra bilen lättare.

Användandet av PUR-skum minskar
utsläppen av flyktiga organiska föreningar
(”VOC”) i kupén med upp till 50%.

AERODYNAMIK
Förbättrade aerodynamiska egenskaper tack
vare optimerad design av karossen, fälgarna
och kylsystemet.

AKUSTIK
Alla versioner av bilen är försedda med ett
dubbelt tätningssystem som minskar
ljudnivån och ökar komforten ombord.

DÄCK

FÖRNYBARA
OCH ÅTERVUNNA MATERIAL
SEAQUAL® – ett återvunnet textilmaterial –
används i sätena och kommer delvis från
plastavfall som samlats in från haven.
DINAMICA®, som består av återvunnen
mikrofiber, används för säten, armstöd och
dörrpaneler. Återvunnen polyester minskar
energiåtgången och CO2-utsläppen med upp
till 80% vid tillverkningen.
Kåporna till strålkastarna och baklyktorna
består till minst 50% av återvunnet material.

Lågfriktionsdäck som
ger lägre rullmotstånd.

BROMSAR
RBO-teknik (som minskar residual
vridmomentet mellan bromsbeläggen
och bromsskivorna) sänker utsläppen
med upp till 1 g CO2/100 km.
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MILJÖ
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MILJÖINFORMATION

ECO-ASSIST
Funktionen PEA (Predictive Efficiency Assist) letar fram
den mest energisnåla vägen till färdmålet när inga av
assistanssystemen är aktiverade (utom den adaptiva
farthållaren, ACC,GRA). Baserat på data från
navigationssystemet (om vägens lutning, kommande
korsningar/rondeller), beräknar motorstyrningsenheten
när föraren kan ta foten från gaspedalen och informerar
då om detta för att man ska kunna köra så energisnålt
som möjligt.

ECO-KÖRNING
Med CUPRA Drive Profile kan föraren välja mellan två
olika körprofiler som båda påverkar bilens uppträdande.
En av dessa profiler, ”RANGE”, justerar bl.a. klimat
systemets inställningar och drivningsparametrarna för
att minska energiförbrukningen.

MILJÖ
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TEKNISKA
SPECIFIKATIONER
Se alla tekniska specifikationer för de olika motorerna,
från förbrukning och utsläpp till prestandastatistik och
typ av växellåda.
Här hittar du alla tekniska detaljer så att du kan göra ett
välinformerat val för din CUPRA Born.

De angivna värdena är de som gäller efter typgodkännandet av modellen,
i överensstämmelse med förordning 2018/858/EG. Modellens acceleration och tillgängliga
effekt (kW) beror på batteriets laddningsnivå och temperatur.
Den exakta räckvidden för ditt fordon kommer att variera beroende på ett antal olika
faktorer, som rutt, väderlek, last (passagerare + bagage), batteriets ålder och skick,
tillvalsutrustning (lättmetallfälgar, däck o.s.v.), användning av energikrävande kringutrustning
som värme, luftkonditionering och stolvärme, samt din körstil. Den angivna räckvidden har
beräknats enligt WLTP-standarden som föreskriver standardiserade testförhållanden som
alla biltillverkare måste följa. På så sätt säkerställs att de värden som räknats fram i enlighet
med denna förordning är jämförbara mellan alla bilar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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UTRUSTNING

SÄKERHET

BORN
3-punktsbälten fram och bak, med bältessträckare och bältespåminnare (med ljud och visuellt)
Sidokrockkuddar, mittkrockkudde fram, sidokrockgardiner
Fästen för i-Size- och Top Tether-bilbarnstolar på passagerarsidan fram
Lane Assist
Hastighetsbegränsare
Trötthetsvarnare
Front assist med cyklist- och fotgängarskydd
Bromsassistans vid vänstersväng
Nödsamtal (eCall)
Pilot M:
- Förutseende Adaptiv farthållare (ACC)
- Helljusassistent
- Navigationssystem med media
och CUPRA CONNECT PLUS med Online Services
- Backkamera
- Vägmärkesavläsning
Pilot L¹:
- Top View-kamera
- Navigationssystem med media
och CUPRA CONNECT PLUS med Online Services
- Förutseende Adaptiv farthållare (ACC) inklusive Travel Assist
- Exit Assist
- Exit Warning
- Helljusassistent
- Vägmärkesavläsning
- Intelligent Park Assist
Protect:
- Larm inkl kupé-, och bortbogseringsövervakning
- Låsbara hjulbultar
- Pre-Crash

1
2

Ej i kombination med Pilot M eller Tech L.
Ej tillgängligt till Born e-Boost 77 kW 5-sits
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BORN e-BOOST

EXTERIÖR

BORN

BORN e-BOOST

–

18" Cyclone
19" Typhoon Aero-fälg
19" Copper Typhoon Aero-fälg
20" Hurricane Aero-fälg
20" Blizzard Aero-fälg²
20" Firestorm-fälg med sportdäck 235/40 R20 och DCC²
Backspegelkåpor i grått
Sidobackspeglar, elektriskt infällbara och uppvärmda,
med nedvinklingsfunktion på passagerarsidan
Asfäriskt spegelglas på förarsidan, konvext på passagerarsidan
CUPRA-stötfångare
Full LED-strålkastare med välkomstsekvens
LED- dim-, sväng-, allväders-, och motorvägsljus
LED-bakljus, sträcker sig över hela bakpartiet
Välkomstbelysning i sidobackspeglarna
Akustikdämpande framruta
Privacy (tonade rutor från B-stolpe och bakåt)

Standard

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

o Tillval

– Finns ej
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UTRUSTNING

INTERIÖR

BORN

–

Läderklädd multifunktionsratt med elvärme
Läderklädd multifunktionsratt med elvärme och satellitknappar

BORN e-BOOST

–

Manuell höjdinställning av framsätet vänster fram
Helt baksäte med delat, nedfällbart ryggstöd
5-säten

³

Mittkonsol med förvaringsfack och mugghållare
12 V-uttag
Solskydd med LED-belyst spegel
Stämningsbelysning, flerfärgad
Climatronic, 2-zons, med Aircare
Elektrisk tillsatsvärmare
Värmepump
Klimatiseringsfunktion, för uppvärmning/kylning av kupén före avfärd
Aluminiumpedaler
Skyline (Panoramasoltak, ej öppningsbart)
Skålade sportstolar i tyg av SEAQUAL® garn
DINAMICA® skålade sportstolar i Granite Grey⁴:
- Elektriskt inställbara framsäten, 12 funktioner
- Svankstöd och massagefunktion i ryggstödet
- Mittarmstöd i baksätet
DINAMICA® skålade sportstolar i Aurora Blue⁴:
- Elektriskt inställbara framsäten, 12 funktioner
- Svankstöd och massagefunktion i ryggstödet
- Mittarmstöd i baksätet

³Tillval till 77 kW, ej i kombination med Cargo, Dinamica sportstolar,
Beats Audio, 20" Blizzard eller 20" Firestorm fälg
⁴ Ej tillgängligt till Born e-Boost 77 kW 5-sits
5

Vissa AR HUD-funktioner kommer 2022.
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TEKNIK

BORN

BORN e-BOOST

CUPRA körprofil
Head-up-Display (HUD) med förstärkt verklighet (AR) med
ljuddämpande vindruta5

–

Media System med 12"-pekskärm (Radio)
Digitalradio (DAB)
Navigationssystem med 12"-pekskärm
Digital Cockpit med 5"-display
Trådlös Full Link (Android Auto och Apple CarPlay)
Bluetooth® handsfreeuppkoppling för smartphone
5 högtalare
Röststyrningssystem
2 laddningsuttag bak (USB-C) och 2 laddnings- och anslutningsuttag fram
Vindrutetorkare, med intervallfunktion och ljus- och regnsensor
Parkeringssensorer (PDC) fram och bak
Keyless Go, nyckellöst start av bil
Laddningskapacitet växelström: 11 kW
Snabbladdning 58 kWh (laddningskapacitet likström: 120 kW)
Snabbladdning 77 kWh (laddningskapacitet likström: 170 kW)

–

Laddningskabel (Mode 3 - 16A / 11kW)
Laddningskabel (Mode 3 - 32A / 22kW, ersätter std Mode 3-kabel)

Standard

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

o Tillval

– Finns ej
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UTRUSTNING

TEKNIK

BORN
CUPRA Charger
CUPRA Charger Connect
CUPRA CHARGER Pro
Below Zero:
- Stolvärme fram, med individuell reglering
- Eluppvärmda spolarmunstycken fram
Cargo6:
- Dubbelt lastgolv i bagageutrymmet
- Laddningskabel (Mode 2 - 10A / 2,3 kW)
CUPRA CONNECT och appen My CUPRA:
My CUPRA App:
- Fjärrstyr laddningen och klimatsystemet
- Schemalägg laddning och kupéklimat via anpassade profiler
- Ställ in så att klimatsystemet startar när dörrarna låses upp Aktivera
även stolvärmen fram och defrostern i bakrutan i förväg.

6
7
8

Ej tillgängligt till Born e-Boost 77 kW 5-sits
Kräver Protect.
Ej i kombination med Pilot L
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CUPRA BORN

BORN e-BOOST

TEKNIK

BORN

BORN e-BOOST

Dynamic Pack6:
- Dynamisk chassireglering (DCC)
Tech M utan Safe:
- KESSY Keyless Advance (nyckellös låsning/upplåsning av dörrar)
- Belysta dörrhandtag utvändigt
- CAR2X-funktion
- Trådlös smartphoneladdare
Tech M med Safe7:
- KESSY Keyless Advance med Safe låsning
(nyckellös låsning/upplåsning av dörrar)
- Belysta dörrhandtag utvändigt
- CAR2X-funktion
- Trådlös smartphoneladdare
Tech L utan Safe7:
- KESSY Keyless Advance (nyckellös låsning/upplåsning av dörrar)
- Belysta dörrhandtag utvändigt
- CAR2X-funktion
- Trådlös smartphoneladdare
- Intelligent Park Assist
Tech L med Safe7,8:
- KESSY Keyless Advance med Safelåsning
(nyckellös låsning/upplåsning av dörrar)
- Belysta dörrhandtag utvändigt
- CAR2X-funktion
- Trådlös smartphoneladdare
- Intelligent Park Assist

Standard

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

o Tillval

– Finns ej
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TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

ALLMÄN
INFORMATION

Born 58

Born e-Boost 58

Born e-Boost 77

Acceleration (0-50 km/h)

2,9

2,6

2,8

Acceleration (0-100 km/h)

7,3

6,6

7,0

Max. effekt (hk/kW)

204 / 150

231 / 170*

231 / 170*

Typ av batteri

Litiumjon

Litiumjon

Litiumjon

Batterikapacitet (kWh) Netto (Brutto)

58 (62)

58 (62)

77 (82)

Batterispänning

270-459 V

270-459 V

240-408 V

Laddningstid 0–100% SoC (växelström 11 kW)

6 h 15 min

6 h 15 min

7 h 30 min

Laddningstid 5–80% SoC (likström 120 kW)

35 min

35 min

Laddningstid 5-80% SoC (likström 170 kW)

–

–

30 min

Laddningstid 100 km räckvidd (120 kW)

8 min

8 min

–

Laddningstid 100 km räckvidd (170 kW)

–

–

5 min

DRIVLINA

Max. vridmoment (Nm)

310

310

310

ELFÖRBRUKNING-

Elförbrukning (kWh/100 km): Blandad körning
WLTP

15,3-17,3

15,5-17,4

15,7-17,5

Räckvidd, blandad körning (WLTP) max-min (km)

425–378

420–375

548–496

BATTERI

*Maximal effekt fastställd enligt UN GTR.21, tillgänglig under max. 30 sekunder. Effekten som är tillgänglig i individuella
körsituationer beror på varierande faktorer som omgivningstemperatur, temperatur/laddning/konditioneringsstatus
eller fysisk åldring av högvoltsbatteriet. Tillgänglighet av maximal effekt kräver en specifik temperatur hos
högvoltsbatteriet mellan 23–50ºC och en batteriladdningsnivå över 55 % för att leverera cirka 170kW för ett 58kWh
(62kWh brutto) batteri, och en temperatur hos högvoltsbatteriet mellan 23–50ºC och en batteriladdningsnivå över
85 % för att leverera cirka 170 kW för ett batteri på 77 kWh (82 kWh brutto). Eventuella avvikelser från de ovan nämnda
parametrarna kan leda till minskad effekt och till och med till att boost-funktionen inte alls är tillgänglig.
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CUPRA BORN

MOTORER

CHASSI

Born 58

Born e-Boost 58

Born e-Boost 77
(4-sits/5-sits)

Upphängning fram

MacPherson sportfjädring (DCC Sport tillval)

Upphängning bak

Flerlänkad sportfjädring (DCC Sport tillval)

STYRNING

Styrinrättning

Elektromekanisk servostyrning, progressiv

Vändcirkel, diameter (m)

10,15

BROMSAR

Bromssystem

ABS, ESC Sport, elektromekanisk bromskraftförstärkare
och bromskraftsåtervinning

VIKT

Standard fram CUPRA-bromsar (mm)

Skivbromsar 330×23 mm

Standard bak CUPRA-bromsar (mm)

Trumbromsar 280

Skivbromsar 340x27

Skivbromsar 340x27

Längd (mm)

4.324

Bredd (mm)

1.809

Höjd (mm)

1.540

Bagagerumsvolym (lit.)

385

Tjänstevikt inkl förare 75kg (kg)

1.834

1.856		

1.968 / 1.967

Säten

5

5

4/5
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CUPRA utvecklar sina produkter fortlöpande
och förbehåller sig rätten att när som helst ändra
specifikationer, färger och priser utan föregående
meddelande om detta. Informationen i denna
broschyr ska därför endast ses som vägledande.
Även om CUPRA gör allt som står i företagets
makt för att säkerställa att specifikationerna är
korrekta vid trycktillfället, bör du alltid vända dig till
din auktoriserade CUPRA-återförsäljare för att få
den senaste informationen. P.g.a. begränsningar
i tryckprocessen, kan de färger du ser på bilderna
i denna broschyr avvika något från de faktiska
färgerna på lacker och material.

