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Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România 

pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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SOFISTICARE 
DE LA PRIMA VEDERE 
 
Cu o capotă evidentă și robustă, faruri full LED și 
detalii contrastante.

STIL EXTERIOR

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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CUM ARATĂ PUTEREA 
INTERIOARĂ? 
 
Designul robust CUPRA Ateca 
oferă sofisticare sportivă peste 
tot. Cu o instalație de evacuare 
a gazelor arse dublă Akrapovič 
integrată într-un difuzor spate 
dinamic, pentru o performanță 
optimă.

STIL EXTERIOR

PROPULSATĂ 
DE INOVAȚIE 
 
Experimentează o manevrabilitate mai 
bună și un control optimizat.  
Jantele tip diamant satinate de 19"  
din aliaj ușor, cu o construcție 
aerodinamică robustă, sunt echipate 
cu premiatele frâne Brembo.
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CUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
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STIL 
INTERIOR
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CUPRA ATECA  CARACTERISTICI INTERIOARE

COMENZI INTERIOARE 
 
Personalizează informațiile de care ai nevoie prin 
ecranul tactil de 9,2" de înaltă rezoluție. Iar pe 
Digital Cockpit de 10,25" datele de deplasare sunt 
afișate direct în câmpul tău vizual, astfel încât să fii 
atent la drum.

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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 CARACTERISTICI INTERIOARE

ILUMINARE DE AMBIANȚĂ 
 
Luminează interiorul în stilul tău. 
Selectează din gama de lumini 
ambientale și construiește atmosfera 
perfectă pentru stilul tău de conducere.

CONTROL SUPERIOR 
 
Performanță ridicată la vârful degetelor. 
Pornești motorul prin apăsarea unui buton, 
comuți treptele sau selectezi modul 
preferat de conducere cu butoanele satelit 
avansate de lângă volan. 

11



 CARACTERISTICI INTERIOARE

CONFORT SPORTIV 
 
Scaunele sport electrice sunt construite cu 
cele mai bune materiale, cum este și pielea 
Petrol Blue, mereu actuală. Reglează poziția 
preferată, astfel încât să te simți mereu 
confortabil, în special la viteze mari.

CUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
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CONCEPUT PENTRU 
PISTELE DE CURSE 
 
Pentru performanță optimizată și estetică 
exclusivistă, pedalele cu suport pentru 
picior combină Dark Aluminium și 
cauciucul pentru o conducere dinamică 
cu efect sofisticat.

 CARACTERISTICI INTERIOARE 13



DETALII

CUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
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RODIUM GREY² O

CUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

CULORI

GRAPHITE GREY² O
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CULORI

MAGIC BLACK² O

DARK CAMOUFLAGE³ O

Standard  S  
Opțional  O  

¹ Soft
² Metalizat

³ Metalizat special
¹ Sfârșit de producție în noiembrie/2021.
² Start de producție în decembrie/2021.
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CULORICUPRA ATECA

VELVET RED³ O

NEVADA WHITE² O

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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CULORI

Opțional  O  
¹ Soft

² Metalizat
³ Metalizat special

BILA WHITE¹ O
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19" EXCLUSIVE R SPORT  
BLACK ȘI COPPER¹ O

ROȚI

19" EXCLUSIVE SPORT  
BLACK ȘI COPPER ¹ O

19" EXCLUSIVE SPORT BLACK ȘI 
SILVER ¹ S

CUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
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19" EXCLUSIVE AERO  
SPORT BLACK ȘI SILVER² O

ROȚI

Standard  S  
Opțional  O  

¹ Frânele Brembo sunt echipare opțională.
² Incompatibile cu frânele Brembo.

19" EXCLUSIVE R SPORT BLACK ȘI 
SILVER¹ O

19" EXCLUSIVE AERO  
SPORT BLACK ȘI COPPER² O
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PIELE PETROL BLUE O

TAPIȚERIICUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
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TAPIȚERII

Standard  S  
Opțional  O  

BLACK DINAMICA S
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CUPRA ATECA OFERTE DE PERSONALIZARE

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

24



OFERTE DE PERSONALIZARE

O NOTĂ DISTINCTĂ 
 
Eleganța atemporală CUPRA. Spoilerul dinamic 
din fibră de carbon Copper contrastează cu 
culoarea principală CUPRA Ateca, pentru un plus 
de sofisticare.
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CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂCUPRA ATECA

PERFORMANȚĂ DEVOALATĂ 
 
Noul CUPRA Ateca îți oferă o experiență dinamică de 
rulare totală datorită cutiei de viteze automate DSG cu 
tracțiune integrală, suspensie DCC și frâne Brembo. 
Și sub toate acestea, un motor puternic de 300 CP cu 
6 moduri de deplasare: ajungi de la 0 la 100 km/h în 
numai 4,9 secunde.
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CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

EXPLOATAT PE DEPLIN 
 
Delectează-te cu puterea performanței ridicate CUPRA 
Ateca. Modul CUPRA Drive îți modifică ritmul, creează o 
experiență de conducere mai pasionantă și intensifică 
sunetul motorului. 

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 

a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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CUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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INOVAȚIE
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TEHNOLOGIECUPRA ATECA

CONNECTIVITY BOX 
 
Așază-ți smartphone-ul în 
Connectivity Box pentru sincronizare, 
încărcare neîntreruptă și pentru a 
rămâne în contact cu lumea ta.

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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TEHNOLOGIE

PARCARE IMPECABILĂ 
 
Camerele față, spate și oglinzile 
exterioare asigură o imagine de 360° a 
mediului în care se deplasează mașina.  
Așa încât să-ți parchezi mașina CUPRA 
Ateca este întotdeauna o plăcere.

ANTRENAT DE UN SUNET PERFECT 
 
Sistemul CUPRA Ateca BeatsAudio™ este o pură 
încântare pentru urechile tale. Produs de un 
impresionant amplificator de 340W, pentru a-ți oferi  
un sunet de înaltă fidelitate.
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ACC PREDICTIV 
 
Este întotdeauna atent la 
mașinile din apropiere, 
virajele care urmează sau 
modificările limitelor de 
viteză și-ți corectează 
cursul în consecință.

FRONT ASSIST 
 
Potențialele coliziuni  
sunt prevenite la 
deplasarea autonomă cu 
ACC predictiv. CUPRA 
Ateca menține limitele 
setate și chiar va opri 
automat dacă reacția ta 
întârzie.

SIGURANȚĂCUPRA ATECA

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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EXIT 
ASSIST 
 
Acest sistem te 
avertizează la traficul care 
se apropie din spate, ceea 
ce înseamnă că niciodată  
nu mai trebuie să te 
îngrijoreze punctul mort.

LANE
ASSIST
 
Cu tehnologia de direcție 
corectivă, Lane Assist te 
menține pe banda aleasă, 
contribuind eficient la 
prevenirea accidentelor. 

SIGURANȚĂ 33



SIGURANȚĂCUPRA ATECA

LIGHT ASSIST 
 
CUPRA Ateca este 
echipată cu Light Assist și 
utilizează o cameră în 
parbriz pentru a detecta 
traficul din jur, comutând 
automat de la faza scurtă 
pentru a evita orbirea 
participanților la trafic.

PARK ASSIST 
 
Park Assist te ajută să ieși 
sau să intri într-un loc de 
parcare cu ușurință, 
măsurând distanța dintre 
spatele mașinii tale CUPRA 
Ateca și luând controlul  
direcției, așa că tu nu mai 
trebuie decât să accelerezi  
sau să încetinești.

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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SIGURANȚĂ

SECURITATE 
RUTIERĂ 
 
Cu tehnologia înglobată de 
recunoaștere a 
indicatoarelor rutiere, 
camera față integrată îți 
permite să vezi limitele  
de viteză care se apropie 
restricțiile de depășire pe 
cockpit-ul digital. 

ACCES PERFECT 
LA PORTBAGAJ 
 
Ai mâinile ocupate? Mișcă 
piciorul sub senzorul 
pedalei virtuale din spatele  
a mașinii tale CUPRA 
Ateca, pentru a deschide 
automat portbagajul.
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CUPRA CONNECTCUPRA ATECA

CUPRA CONNECT 
 
O CONEXIUNE PERMANENTĂ CU MAȘINA TA ȘI 
CU LUMEA TA, DE ORIUNDE. DE LA ALERTE ȘI 
ACTUALIZĂRI ÎN TIMP REAL, PÂNĂ LA 
NAVIGAȚIE ȘI MUZICĂ, EȘTI ÎNTOTDEAUNA 
INFORMAT CU CUPRA CONNECT. 

ORIUNDE, 
ORICÂND 
 
Rămâi conectat la CUPRA cu serviciile 
de acces de la distanță 
prin aplicația CUPRA CONNECT. 
Găsește-ți mașina în mulțime, încuie și 
descuie de la distanță și primește alerte 
antifurt și notificări de viteză.

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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CUPRA CONNECT

EMERGENCY 
ASSISTANCE 
 
În cazul puțin probabil al unui accident, 
funcția Emergency Call te pune 
automat în contact cu serviciile locale 
de urgență.

ÎNTOTDEAUNA 
PERFECT INFORMAT 
 
Accesează actualizări din trafic 
în timp real și beneficiază de 
optimizarea automată a traseului 
cu servicii de navigație online și 
infotainment online.
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AȘA CUM DOREȘTI

ÎȚI OFERĂ LIBERTATEA TOTALĂ DE A 
CĂLĂTORI CÂND ȘI UNDE TE POARTĂ 
GÂNDUL. NU EXISTĂ UN MOMENT MAI 
BUN DECÂT CEL PREZENT PENTRU A 
EXPLORA ÎN MODUL TĂU PROPRIU, 
CARE ȚI SE POTRIVEȘTE. ACUMULEAZĂ 
EXPERIENȚE FĂRĂ SFÂRȘIT, ÎNTR-UN STIL 
ELEGANT ȘI CU CONFORT ABSOLUT.

CUPRA ATECA TIMP LIBER

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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ACCESORII FUNCȚIONALECUPRA ATECA

ESCAPADE FĂRĂ EFORT 
 
Ușurință și accesibilitate. Suportul extensibil 
pentru schiuri & snowboard de la CUPRA îți 
permite să încarci și să descarci fără a te 
sprijini de plafonul mașinii.

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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ACCESORII FUNCȚIONALE

SUPORT DE BICICLETE 
PE CÂRLIGUL DE 
REMORCARE 
 
Mergi pe alt drum. Pe suportul de 
biciclete de pe cârligul de remorcare 
poți transporta până la 3 biciclete 
și este adaptat mașinii tale CUPRA 
Ateca, așa încât poți încărca și 
începe explorarea.
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INFORMAȚII LEGATE 
DE MEDIU

LUMINI
Farurile și lămpile spate sunt 100% cu 
leduri, reducând semnificativ consumul 
de curent și crescând durata de viață și 
eficiența luminilor.

MATERIALE 
REGENERABILE  
ȘI RECICLATE
Utilizarea de diferite materiale 
regenerabile (bumbac, cauciuc natural și 
celuloză) și a unor materiale reciclate 
(plastic) în diferite componente ale 
autovehiculului.

ANVELOPE
Anvelopele cu rezistență scăzută la rulare 
asigură reducerea coeficientului de 
rezistență la rulare.

AERODINAMICA
Aerodinamică îmbunătățită a 
autovehiculului datorită designului 
optimizat al caroseriei, roților și sistemului 
de răcire.
 

FRÂNE
Înglobarea tehnologiei RBO (care reduce 
cuplul de frânare rezidual dintre de frână 
și disc), permite o reducere de până la 1 g 
a emisiilor de CO2/100km.

CAROSERIA 
Utilizarea oțelului cu rezistență foarte 
mare, aspect care, împreună cu 
tehnologia de deformare la cald, permite 
reducerea grosimii și greutății, fără 
scăderea performanțelor.

ACUSTICA
Toate versiunile includ un sistem cu 
etanșare dublă a ușilor, care reduce 
nivelul de zgomot și sporește confortul.

SCAUNE
Utilizarea noilor formule de spumă PUR 
reduce emisia de compuși organici 
volatili (COV) în interiorul habitaclului cu 
până la 50%. 

MEDIUCUPRA ATECA

Trecerea la ZERO, misiunea ecologică CUPRA
Schimbările climaterice.  Resursele.  Calitatea aerului.  Respectul față de mediu. 

42



MEDIU

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
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SPECIFICAȚII
TEHNICE

Descoperă toate specificațiile tehnice în funcție de tipul 
de motor, de la emisii și date legate de consum  
la statistici de performanță și tipuri de transmisie.

Aici vei găsi toate aspectele tehnice detaliate, astfel încât 
să poți face o alegere informată atunci când este vorba 
despre CUPRA Ateca.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 

a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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DOTĂRI OPȚIONALE

Alarmă cu monitorizare habitaclu și senzor de înclinare

Pachet Safe & Driving M
 - ACC (cruise control adaptiv, activ pana la 210 km/h / functie follow to stop)
 - Light Assist (asistent fază lungă faruri)
 - Lane Assist (asistent menținere bandă de circulație)
 - Traffic Sign Recognition (recunoaștere semne circulație)

Pachet Safe & Driving L
 - ACC (cruise control adaptiv, activ pana la 210 km/h / funcție follow to stop)
- Light Assist (asistent fază lungă faruri)
- Lane Assist (asistent menținere bandă de circulație)
- Side Assist & Exit Assist (asistent la schimbarea benzii de circulație & asistent marșarier)
- Pre-Crash Assist (sistem proactiv de protecție al pasagerilor)
- Traffic Sign Recognition (recunoaștere semne circulație)

Pachet Safe & Driving XL
- ACC (cruise control adaptiv, activ până la 210 km/h / funcție follow to stop)
- Light Assist (asistent fază lungă faruri)
- Lane Assist (asistent menținere bandă de circulație)
- Side Assist & Exit Assist (asistent la schimbarea benzii de circulație & asistent marșarier)
- Pre-Crash Assist (sistem proactiv de protecție al pasagerilor)
- Traffic Jam Asssit & Emergency Assist(asistent trafic aglomerat & asistent situații de urgență)
- Traffic Sign Recognition (recunoaștere semne circulație)
-Volan încălzit

Sistem de frânare BREMBO
- inclusiv Sound System BeatsAudio

Trailer Assist (sistem de asistență la parcarea cu remorcă)i

SIGURANȚĂ & 
ASISTENȚĂ

SPECIFICAȚII TEHNICECUPRA ATECA46



FUNCȚIONALITATE & 
CONFORT

Cârlig remorcare escamotabil

Portbagaj acționat electric, cu deschidere Easy Open (prin intermediul senzorului de mișcare  - pedală virtuală)

Portbagaj acționat electric, cu deschidere Easy Open (prin intermediul senzorului de mișcare  - pedală virtuala)

Parbriz încălzit (Climacoat)

Pachet iarnă
- Scaune față încălzite cu control separat

Sunroof panoramic

Volan supersport cu butoane satelit (pornire motor și mod CUPRA)

SPECIFICAȚII TEHNICE 47



DOTĂRI OPȚIONALE

SPECIFICAȚII TEHNICECUPRA ATECA

MULTIMEDIA
Sound System BeatsAudio
- Amplificator digital cu 12 canale, putere totală 340 W
- 10 difuzoare (inclusiv subwoofer)

48



INTERIOR

Pachet Easy plug-in
- Priza 230V în portbagaj
- Priza 12V în portbagaj

Pachet piele
- Scaune față top sport cu tapițerie din piele de culoare petrol blue
- Scaune față încălzite cu control separat

Podea variabilă pentru portbagaj

Scaun sofer cu reglaj electric
(se elimină spațiul de depozitare de sub scaunul șoferului)

Spațiu depozitare sub scaunele față

SPECIFICAȚII TEHNICE 49



EXTERIOR
Sistem evacuare Akrapovic

DOTĂRI OPȚIONALE

SPECIFICAȚII TEHNICECUPRA ATECA50
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PERFORMANCE

INTERIOR

COMERCIALIZARE

REFERINȚĂ

19" Exclusive Sport Black și Copper 575601025ASXEB

19" Exclusive Sport R Black și Silver 575601025APKT2

19" Exclusive R Sport Black și Copper 575601025ANXEB

19" Exclusive Aero Sport Black și Copper 575601025ARXUU

Spoiler de plafon - din fibre de carbon în Copper HPN 575071640C

Pedale în Dark Aluminium (automat) 5FA064205 9DG

Suport pentru picior în Dark Aluminium 5FA071750 9DG

Umeraș multifuncțional 000061127D

Buzunar depozitare 000061680B

CUPRA Member Box 575087013G

Cârlig de remorcare 575092160C

Kit electric pentru autovehiculele fără preinstalare 575055204A

Suport de biciclete pe dispozitivul de remorcare 000071128H

Bare de plafon 575071151

Suport pentru biciclete 5F9071128

Suport pentru plăci de surfing 000071120HA

Suport pentru 6 perechi de schiuri sau 4 snowboarduri 000071129T

Suport pentru 4 perechi de schiuri sau 2 snowboarduri 000071129S

Extensie pentru suportul de schiuri 000071129R

TRANSPORT

ACCESORII

Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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SIGURANȚĂ

PROTECȚIE

INFOTAINMENT

REFERINȚĂ

Kit utilitar CUPRA (1 buc.) 6H3093990

Kit utilitar CUPRA (2 buc.) 6H3093990A

Kit siguranță CUPRA (1 buc.) 6H3093990B

Kit siguranță CUPRA (2 buc.) 6H3093990C

Triunghi reflectorizant (1 buc.) 000093600B

Triunghi reflectorizant (2 bucăți) 000093601A

Vestă reflectorizantă 000093900SA

Vestă reflectorizantă 000093056J

Semnalizare optică pentru ajutor 000052122A

Lanternă leduri 000069690K

Extinctor 000093052E

Lanțuri antiderapante (Autosock) - 245/40 R19 000091375EH

Kit automat pentru repararea penelor de cauciuc 000093059AE

Starter pornire asistată baterie+ încărcător 20.000 mAh 000051763H

Șuruburi antifurt pentru jante 000071510A

Brățară Kaza cu avertizare camere radar 000054635E

Carcasă cheie din fibră de carbon 575087013D

Husă auto CUPRA 575061701B

Covorașe CUPRA - autovehicul cu volan pe stânga 576863011 LOE

Covorașe CUPRA - autovehicul cu volan pe dreapta 577863011 LOE

Covorașe premium CUPRA cu aspect fibre de carbon - autovehicul cu volan pe stânga 576863011B LOE

Covorașe premium CUPRA cu aspect fibre de carbon - autovehicul cu volan pe dreapta 577863011B LOE

Tavă portbagaj reversibilă 575061201A

Apărătoare de noroi față 575075111A

Suport universal pentru smartphone 000061129F

Suport magnetic universal 000051991K

Încărcător inductiv 000051763Q

Cabluri CUPRA 3 în 1 000051444AR
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MOTOR PE BENZINĂ

PERFORMANCE

2.0 TSI 300 CP (221 kW)  
DSG-7 Start/Stop 4DRIVE

Cilindri/Supape (total) 4/16

Capacitate cilindrică (cc) 1.984

Alezaj cilindri și cursă (mm) 82,5/92,8

Raport de compresie 9,3

Putere maximă (kW (CP)/rpm) 221 (300) 5.300-6.500

Cuplu maxim (Nm/rpm) 400/ 2.000-5.200

Sistem de alimentare cu combustibil Injecție directă TSI

Aprindere Aprindere electronică cu algoritm de control

Atmosferic/supraalimentat Turbocompresor

Tip de combustibil COR 98

Capacitate umplere inițială ulei (I) 4,5

Alternator (A) 110-180

Baterie (Ah/A) 68 - 69 / 360 - 380

Viteza maximă [km/h (treaptă)] 247

Accelerare 0-100 km/h (s) 4,9

SPECIFICAȚII 
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Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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SPECIFICAȚII TEHNICE

2.0 TSI 300 CP (221 kW)  
DSG-7 Start/Stop 4DRIVE

Clasa de eficiență C - E

Urban (l/100) 9,6 - 9,9

Extra urban (l/100) 6,6

Combinat WLTP (l/100) 8,9 - 9,5

Clasa de eficiență C - E

CO2 urban (g/km) 219 - 225

CO2 extra urban (g/km) 150

CO2 în regim mixt WLTP (g/km) 198 - 215

CONSUM DE 
COMBUSTIBIL

EMISII

5555



ȘASIU

ROȚI

2.0 TSI 300 CP (221 kW)  
DSG-7 Start/Stop 4DRIVE

Suspensie față Independentă tip McPherson -  
arcuri elicoidale - amortizor hidraulic

Suspensie spate Punte multilink, arcuri elicoidale și amortizor hidraulic

Sistem de direcție Direcție progresivă R-EPS

Diametru de bracaj (m) 10,8

Sistem de frânare Circuit hidraulic dublu și sistem de frânare  
cu două circuite în diagonală cu booster

Tip frână față și spate Frâne cu discuri ventilate în față și spate

Frâne față (mm) Frâne CUPRA: Frâne Brembo 
340×30: 370×32

Frâne spate (mm) 310×22

Jante 8J×19 ET45

Anvelope 245/40 R19 94W
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Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.  
Vizitează pagina web cupraofficial.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați CUPRA din România pentru 
a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.
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PACHET

MASE

2.0 TSI 300 CP (221 kW)  
DSG-7 Start/Stop 4DRIVE

Tip de caroserie A-SUV

Lungime/Lățime/Înălțime (mm) 4.386/1.841/1.599 (acoperiș) - 1.613 (șine acoperiș)

Ampatament (mm) 2.631

Ecartament față/spate (mm) 1.575/1.549

Capacitate portbagaj (I) 485

Capacitate rezervor de combustibil (I) 55

Gata de funcționare, cu șofer (kg) 1.626

Gata de funcționare, cu șofer (kg) față/spate 953/673

Masă maximă autorizată (kg) 2.170
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CUPRA este o companie dedicată unei politici de 
dezvoltare continuă a produselor și de aceea își 
rezervă dreptul de a modifica specificațiile, culorile și 
prețurile fără notificare prealabilă. Astfel, informațiile 
din această broșură au numai un caracter informativ. 
Deși CUPRA depune toate eforturile ca specificațiile 
să fie exacte în momentul publicării, trebuie să verifici 
întotdeauna împreună cu partenerul autorizat CUPRA 
dacă datele sunt actualizate. Din cauza limitelor 
procesului de tipărire, culorile reproduse în această 
broșură pot să fie ușor diferite față de culorile reale ale 
vopselelor și materialelor — 07/2021. 
 
Tipărit în România.


