
CUPRA  
LEON e-HYBRID

N
O

U 2021



FRUMUSEȚE

CUPRA LEON SPORTSTOURER 
e-HYBRID

STIL EXTERIOR
STIL INTERIOR
CULORI
ROȚI
TAPIȚERII
OFERTE DE PERSONALIZARE 04
28

CUPRA LEON CUPRINS



PROPULSIE

e-HYBRID
MOTOR PE BENZINĂ

SPECIFICAȚII

ASPECTE LEGATE DE MEDIU 
DOTĂRI OPȚIONALE
ACCESORII
SPECIFICAȚII MOTOARE

INOVAȚIE

TEHNOLOGIE 
SIGURANȚĂ

CUPRA CONNECT
TIMP LIBER

54
CUPRINS

32
38



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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STIL ȘI ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ 
 
Aerodinamic, greutate redusă și puternic –  
ca să nu mai vorbim despre stilul sofisticat  
cu o finisare asortată în culoarea cuprului pentru  
o performanță completă.

CUPRA LEON 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.

06



MODERN, DINAMIC ȘI 
UNIC 
 
O grilă față mai îndrăzneață, mai 
originală și prize de aer mari, cu 
detalii contrastante Dark Chrome. 
Și pentru sportivitate funcțională, 
farurile și proiectoarele de ceață 
full LED sunt integrate în bara de 
protecție din față.

STIL EXTERIOR 07



CUPRA LEON STIL EXTERIOR

CUPRA INFINITE LIGHT 
 
Sportiv privit din toate unghiurile, cu 
difuzor spate și oglinzi laterale asortate, 
pentru o performanță optimizată. La care 
se adaugă CUPRA Infinite light în spate, 
pentru a crea un rafinament fără limite. 

MICILE DETALII FAC 
DIFERENȚA 
 
Cu indicatoarele spate dinamice și 
lumina de întâmpinare CUPRA ce 
proiectează logoul CUPRA pe sol, când 
îți descui mașina.

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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STIL 
INTERIOR

CUPRA LEON

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 LEON STIL INTERIOR

DETALIILE UNICE CARE CONTEAZĂ 
 
Optimizează experiența la volan cu suportul lateral 
îmbunătățit. Noile scaune sport CUP, cu formele curbe 
inspirate de mașinile de curse consolidează confortul, pe 
orice fel de drum. Și designul sportiv premium, cu capacul din 
spate din fibre de carbon, duze de ventilație stilate și tighele 
în culoarea cuprului, pentru un aspect atemporal. Disponibile 
în varianta din piele naturală Black sau Petrol Blue.
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STIL INTERIOR

PUTERE INTERIOARĂ. 
CONTROL OPTIM 
 
Volanul CUPRA este îmbrăcat în 
piele cu o parte de detalii în  
Dark Aluminium și tighele în cupru. 
Iluminarea interioară se întinde pe 
toată planșa de bord, intensitatea 
culorii este reglabilă și oferă o 
finisare stilată, având totodată și rol 
de lumini de siguranță.

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 LEON14



DETALII

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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PETROL BLUE MAT

MAGNETIC TECH MAT

CUPRA LEON

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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URBAN SILVER

NEVADA WHITE

CANDY WHITE

CULORI 17



MAGNETIC TECH

MIDNIGHT BLACK

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

GRAPHENE GREY

DESIRE RED

ASPHALT BLUE

19



19" AERO SPORT  
BLACK ȘI COPPER¹ 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.

CUPRA LEON ROȚI

19" PERFORMANCE SPORT BLACK 
ȘI COPPER O

19" PERFORMANCE SPORT BLACK ȘI 
SILVER O
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18" ALIAJ SPORT BLACK ȘI 
SILVER² S

ROȚI

Standard  S  
Opțional  O  

¹Incompatibile cu frânele Brembo.
²Nedisponibile pentru motorul de 180 kW.

19" AERO SPORT  
BLACK ȘI SILVER¹ O

19" ALIAJ SPORT BLACK ȘI 
SILVER S

21



SCAUNE SPORT CUP DIN PIELE 
NATURALĂ PETROL BLUE O

CUPRA LEON TAPIȚERII

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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SCAUNE SPORT CUP DIN PIELE  
NATURALĂ BLACK O

TAPIȚERII

Standard  S  
Opțional  O  
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SCAUNE SPORT DIN PIELE  
NATURALĂ PETROL BLUE O

CUPRA LEON TAPIȚERII

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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TEXTILE SHARP S

TAPIȚERII

SCAUNE SPORT DIN PIELE  
NATURALĂ BLACK O

Standard  S  
Opțional  O  
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SPOILER DIN FIBRE DE CARBON 
CULOAREA CUPRULUI 
 
Deplasează-te în cel mai pur stil sport și adaugă la 
echiparea ta spoilerul din fibre de carbon.

CUPRA LEON 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.

26



PEDALE ȘI SUPORT PENTRU 
PICIOR DARK ALUMINIUM 
 
Exclusiv pentru CUPRA Leon 5D, pedalele și suportul 
pentru picior combină Dark Aluminium cu cauciucul, 
pentru a oferi un plus de aderență și a optimiza 
conducerea sport, cu un efect sofisticat.

OFERTE DE PERSONALIZARE 27
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CUPRA LEON 
SPORTSTOURER  
e-HYBRID

CELE MAI BUNE LUCRURI VIN ÎN PACHETE 
MAI MARI. SPORTIV, CU TEHNICĂ 
INTELIGENTĂ ȘI CU PORTBAGAJ MAI 
SPAȚIOS DE PÂNĂ 1600L, IDEAL PENTRU 
TOATE AVENTURILE FAMILIEI TALE.  
POȚI ADUCE NATURA ÎNĂUNTRU CU 
OPȚIUNEA DE TRAPĂ PANORAMICĂ, 
PENTRU O MAI MARE SENZAȚIE DE SPAȚIU.

CUPRA LEON SPORTSTOURER e-HYBRID

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 LEON CUPRA LEON SPORTSTOURER

SPAȚIU PENTRU TOATE 
CU PÂNĂ LA 1600L 
 
Spațiu amplu pentru toată familia, cu  
1.600l la versiunea pe benzină și 1.450l  
la e-HYBRID. Plus, partea din spate  
plină de stil, astfel încât toți pasagerii tăi  
pot călători confortabil tot drumul. Fixează un 
scaun pentru sugari pe scaunele din spate și 
bucură-te de confortul suplimentar al cotierelor.

INTERIOR PLIN DE LUMINĂ 
 
Adu natura înăuntru și beneficiază din plin  
de zilele minunate, cu trapa panoramică vastă. 

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 LEON SPORTSTOURER

POTENȚIAL NELIMITAT 
 
Un portbagaj mai mare pentru provocări 
mai mari. Cu pedală virtuală și 
capacitate de 425 l, perfect pentru 
aventurile familiei tale.
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CUPRA LEON

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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e-HYBRID 
PERFORMANCE 
 
Potențat de libertate. 
CUPRA Leon e-HYBRID îți oferă 
selecția completă. Autonomie 
nelimitată și putere deplină în 
exploatare. Sau comută în e-Mode și 
bucură-te de o deplasare fără emisii. 

CUPRA LEON PROPULSIE

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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LIBERTATEA
DE A EXPLORA 
 
Plimbă-te prin oraș cu e-autonomie de 60 km*.  
Dacă vrei să explorezi mai departe, combină 
automat ambele motoare pentru o autonomie 
totală de 690 km. 

CONDU PENTRU ALȚII. CONDU 
PENTRU TINE 
 
Cu opțiunea de a conduce cu conștiinciozitate,  
utilizând motorul electric. Sau la întreaga putere 
combinată, de până la 245 CP. 

PROPULSIE

* Autonomia exactă pentru autovehiculul tău va varia în funcție de mai mulți factori diferiți printre care se numără 
traseul, condițiile meteo, încărcarea autovehiculului (pasageri + bagaje), vechimea și starea bateriei, echipările 
opționale (jante de aliaj, anvelope etc.), utilizarea sistemelor auxiliare care consumă curent precum încălzirea, 

climatizarea și scaunele încălzite, precum și de stilul tău de conducere. 
 

Autonomia indicată a fost calculată în conformitate cu standardele WLTP, care stabilesc condiții de testare 
aplicabile tuturor producătorilor de mașini, pentru a asigura compatibilitatea acestor teste cu toate autovehiculele.
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PUTERE
SPORT
PURĂ 
 
Versiunea pe benzină CUPRA Leon 5D 
are un motor de 300 CP, ce ajunge de 
la 0 la 100 km/h în 5,7 secunde.

BENZINĂ
PERFORMANCE 
 
Ajungi de la 0 la 100 km/h în doar  
4,9 secunde în CUPRA Leon Sporstourer 
cu tehnologie 4WD, țevi de evacuare gaze 
arse duble și un formidabil motor de 
310 CP pe benzină.

CUPRA LEON PROPULSIE

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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EXCLUSIV CU FRÂNE BREMBO 
 
Exclusiv pe benzină, echipat cu frâne Brembo și 
montanți sport pentru putere maximă de oprire. 

PROPULSIE 37



CUPRA LEON

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 LEON A PRIMIT 5 STELE 
LA RATINGUL DE SIGURANȚĂ
EURO NCAP.

INOVAȚIE
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CUPRA LEON TEHNOLOGIE

CONTROL OPTIM 
 
Cu volanul CUPRA în piele și cu butoanele 
pentru modul de conducere integrate, ai 
controlul total chiar la vârful degetelor. 
Pornește și oprește motorul la atingerea 
unui buton. Și comută treptele în sus și în 
jos, fără să-ți iei mâinile de pe volan.

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.

40



TEHNOLOGIE

MAȘINA TA,
DRUMUL TĂU 
 
Alege dintre 4 moduri de deplasare 
distincte. Pentru a beneficia din plin de 
mașina ta CUPRA Leon, poți accesa 
instantaneu modul CUPRA prin 
menținerea apăsată a butonului de mod 
de conducere de lângă volan, pentru o 
experiență de conducere și mai sportivă. 
Dacă vrei să consumi mai puțin bateria (în 
modul electric) sau mai puțin combustibil 
(în modul pe benzină), trebuie doar să 
selectezi modul de deplasare confort.

ECRAN TACTIL DE 10" 
 
Să deții controlul este mai ușor ca 
niciodată. Sistemul Navi cu comandă 
vocală și cu ecran tactil de 10" îți permite 
să personalizezi informațiile de care ai 
nevoie în 3 panouri accesibile.

Amplasează hărțile, modul de deplasare și 
displayul telefonului în câmpul tău vizual. 
Și gestionează-ți smartphone-ul prin 
ecranul infotainment, cu conexiune 
rapidă prin FullLink. 
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TRAFFIC 
JAM ASSIST 
 
Traffic Jam Assist 
controlează automat 
frânarea în funcție de ce 
se întâmplă în față, însă te 
menține în centrul benzii  
de mers. 

CUPRA LEON SIGURANȚĂ

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.

TEMPOMAT 
ADAPTIV 
PREDICTIV 
 
Senzorii monitorizează 
traficul din față și reglează 
viteza în consecință. Te 
conduce mai departe, în 
siguranță și fără accidente.

42



SIDE &  
EXIT ASSIST 
 
Exit Assist te avertizează 
dacă există autovehicule 
care se apropie din spate 
și emite un semnal în 
oglinzile laterale, pentru a 
te ajuta să schimbi benzile 
în siguranță.

RECUNOAȘTEREA 
INDICATOARELOR 
RUTIERE
 
Recunoaștere indicatoarelor 
rutiere detectează 
indicatoarele rutiere, afișează 
limitele de viteză în sistemul 
Infotainment și te împiedică să 
le depășești.

SIGURANȚĂ 43



CUPRA LEON CONECTIVITATE

SERVICII DE ACCES DE 
LA DISTANȚĂ 
 
Găsește-ți mașina în mulțime, încuie  
și descuie de la distanță, verifică-ți 
starea mașinii și multe altele.

CUPRA CONNECT 
 
ÎNTOTDEAUNA CONECTAT LA MAȘINA TA ȘI LA 
LUMEA DIN JURUL TĂU, ORIUNDE ȘI ORICÂND, 
PRIN APLICAȚIA CUPRA CONNECT SAU PRIN 
SISTEMUL INFOTAINMENT CUPRA. DESCOPERĂ 
O ÎNTREAGĂ GAMĂ DE SERVICII ONLINE ȘI 
CONECTATE CARE-ȚI VOR TRANSFORMA 
STILUL DE VIAȚĂ. 

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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CONECTIVITATE

SERVICII INFOTAINMENT ONLINE 
 
Vezi condițiile din trafic actualizate în timp real și 
optimizează-ți traseele din mers.
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CUPRA LEON TIMP LIBER

PERSONALIZARE 
COMPLETĂ

CAPTEAZĂ PUTEREA PENTRU A 
TRANSMITE STILUL TĂU UNIC, FIE CĂ 
ESTE VORBA DE FUNCȚIONALITATE, 
PROTECȚIE SAU DOAR SIMPLA PLĂCERE. 
ALEGE SĂ TE MIȘTI ÎNTR-UN MOD CARE 
SĂ SPUNĂ CINE EȘTI ȘI UNDE TE DUCI. DE 
ALTFEL, ÎN VIAȚĂ LUCRURILE MĂRUNTE 
FAC CĂLĂTORIA SĂ CONTEZE.

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 LEON 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.

SUPORTUL PENTRU SCHIURI 
 
Direcția pârtii? Suportul transportă până la 6 perechi de 
schiuri sau 4 snowboarduri, cu protecții din cauciuc 
moale pentru echipamentul tău.  
Nu ai nevoie de scule suplimentare pentru instalare și se 
potrivește pe majoritatea barelor de plafon.
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ACCESORII

SUPORT PENTRU PLĂCI DE SURFING 
 
A sosit timpul pentru a te întrece cu valurile. Suportul pentru 
plăci de surfing se adaptează perfect la dimensiunea și forma 
plăcii tale, pentru încărcare și descărcare fără efort, și-ți 
permite să transporți două plăci cu înotătoarele lor.
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SUPORT DE BICICLETE 
 
Mergi pe circuit și încarcă-ți bicicleta pe 
suportul tău cu design special. Fixarea este 
simplă și-ți permite să aranjezi rapid bicicleta 
în poziție, pe plafon. 

CUPRA LEON ACCESORII50



SUPORT BICICLETE PE 
DISPOZITIVUL DE REMORCARE 
 
Ciclismul reimaginat. Trăiți împreună aventura, 
atașând 3 biciclete deodată. Suportul se fixează 
ușor pe cupla de tractare din oțel, astfel îți rămâne 
mai mult timp pentru explorarea pe 2 roți.

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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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
Prezența a 15 kg de plastic din surse reciclate 
(6,5% din totalul de plastic din autovehicul) și 
utilizarea materialelor regenerabile (bumbac, 
cauciuc natural și celuloză) în diferite piese ale 
autovehiculului.

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

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

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

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.

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

CUPRA LEON MEDIU

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

52



MEDIU

PROCESUL DE PRODUCȚIE
În perioada 2010 până în 2020, am redus 
emisiile de CO2 ale fiecărei mașini produse  
cu 45%, reducând concomitent și consumul de 
energie per mașină cu 1%. În plus, am reușit 
reducerea consumului de apă cu 28% per 
mașină și o reducere de 64% a deșeurilor 
generate per mașină. 

Recuperarea unei părți a căldurii emise din 
cuptoarele pentru uscarea vopselei, pentru 
utilizarea ca sistem de climatizare, băi pentru 
procese de încălzire sau mașini de aspirare 
ajută de asemenea la economisirea de energie.

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 LEON MEDIUL e-HYBRID

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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MEDIUL e-HYBRID

INFORMAȚII LEGATE 
DE MEDIU

MOTOARELE
e-HYBRID: Zero emisii în regim electric.

HIBRIDUL INTELIGENT
Această funcție face să fie foarte simplu pentru șofer 
să conserve și să optimizeze puterea electrică,  
în funcție de traseul planificat.

ZERO EMISII
Indicator care afișează distanța parcursă cu  
zero emisii, folosind deplasarea electrică extinsă.

MONITORIZARE AUTONOMIE 
ELECTRICĂ
Informează șoferul cu privire la creșterea  
autonomiei motorului exclusiv electric, la oprire.
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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 Leon.

CUPRA LEON 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

LEON LEON SPORTSTOURER

Alarmă cu control habitaclu şi senzor de înclinare o o

Pachet Vision Plus
- Cameră video pentru marşarier
-  Park Assist (Sistem de parcare automată & Senzori de parcare faţă 

şi spate)

o o

PreCrash (sistem proactiv de protecţie al pasagerilor) o o

Sistem de frânare BREMBO
(se elimină roata de rezervă)
(indisponibil pentru e-HYBRID)

o
o

o
-

SIGURANȚĂ & ASISTENȚĂ

 Standard o Opțional – Indisponibil

CUPRA LEON 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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LEON LEON SPORTSTOURER

Cârlig remorcare escamotabil - o

Pachet depozitare
- Podea variabilă portbagaj
- Spaţiu depozitare documente sub scaunele faţă
(indisponibil pentru e-HYBRID)

o
-

-
o

Pachet Iarnă
- Scaune faţă încălzite cu control separat

o o

Pachet iarnă Plus
- Scaune față încălzite cu control separat
- Reglaj electric pentru scaunul șoferului, cu funcție memorie
- Funcție memorie pentru oglinzile exterioare
- Fără spațiu depozitare sub scaunul stânga față

o o

Pachet piele
- Scaune sport scoică cu tapițerie din piele de culoare negru
- Scaune față încălzite cu control separat
- Reglaj electric pentru scaunul șoferului, cu funcție memorie
- Funcție memorie pentru oglinzile exterioare
- Fără spațiu depozitare sub scaunul stânga față

o o

Plasă separatoare - o

Pregătire cârlig remorcare (e-Hybrid) - o

Priză 230V în portbagaj o o

Portbagaj acționat electric cu sistem deschidere/ închidere prin 
intermediul senzorului de mișcare (pedală virtuală)

- o

Sunroof panoramic o o

FUNCŢIONALITATE & 
CONFORT

 Standard o Opțional – Indisponibil
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CUPRA LEON SPECIFICAȚII TEHNICE

DOTĂRI OPȚIONALE

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.

LEON LEON SPORTSTOURER

Connectivity Box
- Sistem încărcare wirless pentru telefoanele mobile
- Amplificator semnal GSM

o o

Full Link
- Apple CarPlay™
- Android Auto™
- MirrorLink™
(Aplicații certificate ce pot fi vizualizate și accesate pe ecranul 
sistemului audio)
(MirrorLink™ Android Auto™Apple CarPlay™ disponibile în Romania 
în funcție de furnizorul aplicației)

o o

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

o o

- (indisponibil pentru e-HYBRID)

INFOTAINMENT

 Standard o Opțional – Indisponibil
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SPECIFICAȚII TEHNICE

LEON LEON SPORTSTOURER

Pachet Performance Copper
-  Jante aliaj 19” Performance 30/4 Sport Black / Copper,  

anvelope 235/35 R19
- Praguri laterale

o o

Sistem frânare BREMBO 
(indisponibil pentru e-HYBRID)
(se elimină roata de rezervă)

o o

Pachet Performance Silver
-  Jante aliaj 19” Performance 30/3 Sport Black / Silver,  

anvelope 235/35 R19
- Praguri laterale
- Sistem frânare BREMBO
(se elimină roata de rezerva)
(indisponibil pentru e-HYBRID)

o o

Praguri laterale (vopsite inculoare Dark Aluminium) o o

Volan supersport cu butoane satelit (pornire motor și mod CUPRA)
(numai pentru 221 kW TSI și 180 kW e-HYBRID) o o

PACHETE CUPRA

 Standard o Opțional – Indisponibil
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PERFORMANCE

INTERIOR

COMERCIALIZARE

REFERINȚĂ

19" Performance Sport Black și Silver 5FA601025R 1OV

19" Performance Sport Black și Copper XEB 5FA601025R

19" Aero Sport Black și Copper XUU 5FA601025L

Spoiler de plafon - fibre de carbon 5FA071606

Spoiler de plafon - din fibre de carbon în Copper 5FA071640A

Pedale în Dark Aluminium (automat) 5FA064205 9DG

Suport pentru picior în Dark Aluminium 5FA071750 9DG

Umeraș multifuncțional 000061127D

Buzunar depozitare 000061680B

CUPRA Member box - mărimea S 5FF087013A

CUPRA Member box - mărimea M 5FF087013B

CUPRA Member box - mărimea L 5FF087013

CUPRA Member box - mărimea XL 5FF087013C

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.

CUPRA LEON SPECIFICAȚII TEHNICE62



TRANSPORT

SIGURANȚĂ

REFERINȚĂ

Kit electric pentru autovehiculele fără pregătire 5FA055204

Bară de tractare pentru autovehiculele PHEV 5FA092160E

Bară de tractare (nu este valabilă pentru PHEV) 5FA092160A

Suport de biciclete pe dispozitivul de remorcare 000071128H

Suport de biciclete pe cârligul de remorcare 000071128K

Bare de plafon 5FA071151 - 5FE071151

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

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
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PROTECȚIE REFERINȚĂ

Husă auto CUPRA 6H3061701B - 6H3061701A

Covorașe CUPRA - autovehicul cu volan pe stânga LOE 5FG863011F

Covorașe CUPRA - autovehicul cu volan pe dreapta LOE 5FH863011F

Covorașe premium CUPRA Petrol Blue - autovehicul cu volan pe stânga LOE 5FG863011E

Covorașe premium CUPRA Petrol Blue - autovehicul cu volan pe dreapta LOE 5FH863011E

Covorașe premium CUPRA cu aspect fibre de carbon - autovehicul cu volan pe stânga LOE 5FG863011D

Covorașe premium CUPRA cu aspect fibre de carbon - autovehicul cu volan pe dreapta LOE 5FH863011D

Tavă portbagaj reversibilă 5FA061201A - 5FE061201A

Tavă superioară portbagaj 5FA061201F

Prag de protecție margine de încărcare 5FA061155 - 5FE061155

Grilaj despărțitor 5FE017221

Apărătoare de noroi față 5FA075111

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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INFOTAINMENT REFERINȚĂ

Suport universal pentru smartphone 000061129F

Suport magnetic universal 000051991K

Încărcător inductiv 000051763Q

Cabluri CUPRA 3 în 1 000051444AR
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MOTOR  
e-HYBRID

SISTEM 
COMBINAT

MOTOR ELECTRIC/
SISTEM DE ÎNCĂRCARE

1.4 TSI e-HYBRID 204 CP 
(150 kW) DSG-6 Start/Stop

1.4 TSI e-HYBRID 245 CP  
(180 kW) DSG-6 Start/Stop

Cilindri/Supape (total) 4/16 4/16

Capacitate cilindrică (cc) 1.395 1.395

Alezaj cilindri și cursă (mm) 74,5/80 74,5/80

Raport de compresie 10 10

Putere maximă (kW (CP)/rpm) 110 (150)/5.000 – 6.000 110 (150)/5.000 – 6.000

Cuplu maxim (Nm/rpm) 250/1.550 – 3.500 250/1.550 -3.500

Sistem de alimentare cu combustibil Injecție directă TSI Injecție directă TSI

Aprindere Aprindere electronică cu algoritm 
de control

Aprindere electronică cu algoritm 
de control

Atmosferic/supraalimentat Turbocompresor Turbocompresor

Tip de combustibil COR 95 COR 95

Capacitate umplere inițială ulei (I) 4,5 4,5

Baterie (Ah/A) 59/320 59/320

Putere maximă (kW (CP)) 85 (116) 85 (116)

Cuplu maxim (Nm) 330 330

Tip baterie Li-ion Li-ion

Capacitate baterie (kWh) 12,8 12,8

Timp încărcare AC 2,3 kW 0-100% SoC 5h 5h

Timp încărcare AC 3,6 kW 0-100% SoC 3h 33 min 3h 33 min

Putere maximă (kW (CP)) 150 (204) 180 (245)

Cuplu maxim (Nm) 350 400

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.

CUPRA LEON SPECIFICAȚII TEHNICE66



PERFORMANCE

CONSUM DE 
COMBUSTIBIL

CONSUM ELECTRIC

EMISII

1.4 TSI e-HYBRID 204 CP 
(150 kW) DSG-6 Start/Stop

1.4 TSI e-HYBRID 245 CP 
(180 kW) DSG-6 Start/Stop

CUPRA LEON | CUPRA LEON SP CUPRA LEON | CUPRA LEON SP

Viteză maximă (km/h) 220 225

Accelerare 0-100 km/h (s) 7,5 | 7,7 6,7 | 7,0

Clasa de eficiență B Clasa de eficiență C

Mod menținere stare de încărcare NEDC (l/100) 5,5 5,7

Combinat NEDC (l/100) 1,5 1,6

Combinat WLTP (l/100) 1,1 - 1,3 | 1,2 - 1,3 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,5

Clasa de eficiență B Clasa de eficiență C

Consum electric combinat  
NEDC (kWh/100 km)

12,2 11,8 | 11,9

Consum electric combinat  
WLTP (kWh/100 km)

14,7 - 15,3 | 14,4 - 15,5 15,1 - 15,9 | 15,3 - 16,1

Autonomie electrică NEDC (km) 71 | 70 68 | 69

Autonomie electrică WLTP (km) 60 - 63 | 58 - 62¹ 55 - 60 | 54 - 59¹

Clasa de eficiență B Clasa de eficiență C

CO2 în modul menținere stare de încărcare  
NEDC (g/km) 125 130

CO2 în regim mixt NEDC (g/km) 33 35

CO2 în regim mixt WLTP (g/km) 26 - 29 | 26 - 30 28,9 - 32,4 | 29,7 - 33,5

SPECIFICAȚII TEHNICE

¹  Autonomia exactă pentru autovehiculul tău va varia în funcție de mai mulți factori diferiți printre care se numără traseul, condițiile 
meteo, încărcarea autovehiculului (pasageri + bagaje), vechimea și starea bateriei, echipările opționale (jante de aliaj, anvelope etc.), 
utilizarea sistemelor auxiliare care consumă curent precum încălzirea, climatizarea și scaunele încălzite, precum și de stilul tău de 
conducere. 
 
Autonomia indicată a fost calculată în conformitate cu standardele WLTP, care stabilesc condiții de testare aplicabile tuturor 
producătorilor de mașini, pentru a asigura compatibilitatea acestor teste cu toate autovehiculele.
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ȘASIU

ROȚI

1.4 TSI e-HYBRID 204 CP 
(150 kW) DSG-6 Start/Stop

1.4 TSI e-HYBRID 245 CP 
(180 kW) DSG-6 Start/Stop

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) 10,5/11,2 10,5/11,2

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

Tip frână față și spate Frâne față cu discuri ventilate și frâne spate cu discuri pline

Frâne față (mm) 312×25 Frâne CUPRA: Frâne Brembo 
340×30: 370×32

Frâne spate (mm) 272×10 310×22

Jante 7.5J×18 ET46 8J×19 ET49

Anvelope 225/40 R18 235/35 R19

SPECIFICAȚII 
TEHNICE
CUPRA LEON

CUPRA LEON 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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PACHET  
(Gata de funcționare,  
fără șofer)

MASE

1.4 TSI e-HYBRID 204 CP 
(150 kW) DSG-6 Start/Stop

1.4 TSI e-HYBRID 245 CP 
(180 kW) DSG-6 Start/Stop

Tip de caroserie CUPRA LEON e-HYBRID CUPRA LEON e-HYBRID

Lungime/Lățime/Înălțime (mm) 4.398 / 1.799 / 1467 4.398 / 1.799 / 1467

Ampatament (mm) 2.682 2.682

Ecartament față/spate (mm) 1.538/1.508 1.538/1.508

Capacitate portbagaj (I) 270 270

Capacitate rezervor de combustibil (I) 45 45

Gata de funcționare, cu șofer (kg) 1.614 1.671

Gata de funcționare, cu șofer (kg) față/spate 911/703 941/730

Masă maximă autorizată (kg) 2.060 2.070
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ȘASIU

ROȚI

1.4 TSI e-HYBRID 204 CP 
(150 kW) DSG-6 Start/Stop

1.4 TSI e-HYBRID 245 CP 
(180 kW) DSG-6 Start/Stop

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) 10,5/11,2 10,5/11,2

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

Tip frână față și spate Frâne față cu discuri ventilate și frâne spate cu discuri pline

Frâne față (mm) 312×25 Frâne CUPRA: Frâne Brembo 
340×30: 370×32

Frâne spate (mm) 272×10 310×22

Jante 7.5J×18 ET46 8J×19 ET49

Anvelope 225/40 R18 235/35 R19

SPECIFICAȚII 
TEHNICE
CUPRA LEON SPORTSTOURER

CUPRA LEON 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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PACHET  
(Gata de funcționare,  
fără șofer)

1.4 TSI e-HYBRID 204 CP 
(150 kW) DSG-6 Start/Stop

1.4 TSI e-HYBRID 245 CP 
(180 kW) DSG-6 Start/Stop

Tip de caroserie CUPRA LEON SP e-HYBRID CUPRA LEON SP e-HYBRID

Lungime/Lățime/Înălțime (mm) 4.657 / 1.799 / 1437 4.657 / 1.799 / 1437

Ampatament (mm) 2.681 2.681

Ecartament față/spate (mm) 1.552/1.508 1.552/1.508

Capacitate portbagaj (I) 470 470

Capacitate rezervor de combustibil (I) 45 45

Gata de funcționare, cu șofer (kg) 1.568 1.717

Gata de funcționare, cu șofer (kg) față/spate 901/957 931/786

Masă maximă autorizată (kg) 2.080 2.090

SPECIFICAȚII TEHNICE

MASE
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MOTOR PE BENZINĂ

PERFORMANCE

2.0 TSI EVO 300 CP  
(221 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 310 CP  
(228 kW) DSG-7 Start/Stop¹

CUPRA LEON | CUPRA LEON SP CUPRA LEON SP

Cilindri/Supape (total) 4/16 4/16

Capacitate cilindrică (cc) 1.984 1.984

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

Raport de compresie 9,3 9,3

Putere maximă (kW (CP)/rpm) 221 (300)/5.300 – 6.500 228 (310)/5.450 – 6.500

Cuplu maxim (Nm/rpm) 400/2.000 - 5.200 400/2.000 -5.450

Sistem de alimentare cu combustibil Injecție directă TSI Injecție directă TSI

Aprindere Aprindere electronică cu algoritm 
de control

Atmosferic/supraalimentat Turbocompresor Turbocompresor

Tip de combustibil COR 98 COR 98

Capacitate umplere inițială ulei (I) 6,6 6,6

Alternator (A) 140ME 140ME

Baterie (Ah/A) 68-70 / 380-420 68-70 / 380-420

Viteză maximă (km/h) 250 250

Accelerare 0-100 km/h (s) 5,7 | 5,9 4,9

SPECIFICAȚII 
TEHNICE

¹  SOP săpt.25,2021.

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

EMISII

2.0 TSI EVO 300 CP  
(221 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 310 CP  
(228 kW) DSG-7 Start/Stop¹

CUPRA LEON | CUPRA LEON SP CUPRA LEON SP

Clasa de eficiență C - D Clasa de eficiență C - D

Urban (l/100) 8,4 - 8,5 | 8,5 9,6 - 9,7

Extra urban (l/100) 5,7 - 5,8 6,5 - 6,6

Combinat WLTP (l/100) 6,7 | 6,7 - 6,8 7,6 - 7,7

Clasa de eficiență C - D Clasa de eficiență C - D

CO2 urban (g/km) 192 - 193 | 194 - 195 220 - 221

CO2 extra urban (g/km) 130 - 132 147 - 150

CO2 în regim mixt WLTP (g/km) 152 - 154 | 154 - 155 174 - 176

CONSUM DE 
COMBUSTIBIL
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ȘASIU

ROȚI

2.0 TSI EVO 300 CP  
(221 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 310 CP  
(228 kW) DSG-7 Start/Stop¹

CUPRA LEON | CUPRA LEON SP CUPRA LEON SP

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) 10,5/11,2 10,5/11,2

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

Tip frână față și spate Frâne față cu discuri ventilate și frâne spate cu discuri pline

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

Frâne CUPRA: Frâne Brembo 
340×30: 370×32

Frâne spate (mm) 310×22 310×22

Jante 8J×19 ET49 8J×19 ET49

Anvelope 235/35 R19 235/35 R19

CUPRA LEON SPECIFICAȚII TEHNICE

¹  SOP săpt.25,2021. 

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.

SPECIFICAȚII 
TEHNICE
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PACHET  
(Gata de funcționare,  
fără șofer)

MASE

2.0 TSI EVO 300 CP  
(221 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 310 CP  
(228 kW) DSG-7 Start/Stop¹

Tip de caroserie CUPRA LEON | CUPRA LEON SP CUPRA LEON SP

Lungime/Lățime/Înălțime (mm) 4.398 / 1.799 / 1442
| 4.657/1.799 / 1.437 4.657 / 1.799 / 1437

Ampatament (mm) 2.683 2.683

Ecartament față/spate (mm) 1.554/1.520 1.554/1.520

Capacitate portbagaj (I) 380 | 620 620

Capacitate rezervor de combustibil (I) 50 55

Gata de funcționare, cu șofer (kg) 1.490 | 1.534 1.640

Gata de funcționare, cu șofer (kg) față/spate 928 / 562 | 915 / 619 947/693

Masă maximă autorizată (kg) 1.970 | 2.080 2.140
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MOTOR PE BENZINĂ

PERFORMANCE

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

CUPRA LEON CUPRA LEON SP

Cilindri/Supape (total) 4/16 4/16

Capacitate cilindrică (cc) 1.984 1.984

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

Raport de compresie 9,6 9,6

Putere maximă (kW (CP)/rpm) 180 (245) / 5.250 - 6.500 180 (245) / 5.250 - 6.500

Cuplu maxim (Nm/rpm) 370/1.600 - 4.300 370/1.600 - 4.300

Sistem de alimentare cu combustibil Injecție directă TSI Injecție directă TSI

Aprindere Aprindere electronică cu algoritm de control

Atmosferic/supraalimentat Turbocompresor Turbocompresor

Tip de combustibil COR 95 COR 98

Capacitate umplere inițială ulei (I) 6,6 6,6

Alternator (A) 140ME 140ME

Baterie (Ah/A) 68-70 / 380-420 68-70 / 380-420

Viteză maximă (km/h) 250 250

Accelerare 0-100 km/h (s) 6,4 6,7

SPECIFICAȚII 
TEHNICE

CUPRA LEON SPECIFICAȚII TEHNICE

¹  SOP săpt.25,2021.

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

EMISII

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

CUPRA LEON CUPRA LEON SP

Clasa de eficiență C - D Clasa de eficiență C - D

Urban (l/100) 9,0 - 9,0 9,0 - 9,1

Extra urban (l/100) 5,2 - 5,3 5,3 - 5,4

Combinat WLTP (l/100) 6,6 - 6,7 6,7 - 6,8

Clasa de eficiență C - D Clasa de eficiență C - D

CO2 urban (g/km) 205 - 206 206 - 207

CO2 extra urban (g/km) 120 - 122 122 - 124

CO2 în regim mixt WLTP (g/km) 151 - 153 153 - 155

CONSUM DE 
COMBUSTIBIL
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ȘASIU

ROȚI

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

CUPRA LEON CUPRA LEON SP

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) 10,5/11,2 10,5/11,2

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

Tip frână față și spate Frâne față cu discuri ventilate și frâne spate cu discuri pline

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

Frâne CUPRA: Frâne Brembo 
340×30: 370×32

Frâne spate (mm) 310×22 310×22

Jante 8J×19 ET49 8J×19 ET49

Anvelope 235/35 R19 235/35 R19

CUPRA LEON SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII 
TEHNICE

¹  SOP săpt.25,2021.

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  
(Gata de funcționare,  
fără șofer)

MASE

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

2.0 TSI EVO 245 CP  
(180 kW) DSG-7 Start/Stop¹

Tip de caroserie CUPRA LEON CUPRA LEON SP

Lungime/Lățime/Înălțime (mm) 4,398 / 1,799 / 1,442 4,657 / 1,799 / 1,437

Ampatament (mm) 2.683 2.683

Ecartament față/spate (mm) 1,554/1,520 1,554/1,520

Capacitate portbagaj (I) 380 620

Capacitate rezervor de combustibil (I) 50 50

Gata de funcționare, cu șofer (kg) 1.490 1.640

Gata de funcționare, cu șofer (kg) față/spate 928/562 947/693

Masă maximă autorizată (kg) 1.970 2.140
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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.


