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High Five 
 

CUPRA Formentor VZ5: onversneden rijplezier voor de 

echte autoliefhebber 

 CUPRA Formentor, het eerste model dat specifiek voor CUPRA werd ontwikkeld, krijgt 

een ronkende vijfcilinder onder de motorkap 

 Wereldpremière is voorzien op 22 februari, exact drie jaar nadat CUPRA als op zichzelf 

staand merk werd geïntroduceerd 

 
De CUPRA Formentor is zeker geen klassieke uitdager binnen zijn marktsegment. Achter zijn 

coupévorm combineert hij immers de troeven van een SUV met de sportieve inborst van 

een hatchback. Vandaag gaat hij nog een stap verder en tilt hij het merk CUPRA naar een 

hoger niveau. 

De krachtreserves van de CUPRA Formentor VZ5-vijfcilinder helpen de auto aan betere 

prestaties en een nog meer tot de verbeelding sprekend rijgedrag dat puur onversneden 

rijplezier vooropstelt. 

“Als model vat de CUPRA Formentor vat de essentie van ons merk samen, maar de extreme 

vijfcilindermotor zal er – samen met de zeven andere aandrijfmogelijkheden – een auto op 

maat van de echte autoliefhebber van maken. Daar willen we bij CUPRA voor staan en zo 

willen we nieuwe klanten bereiken”, zei Wayne Griffiths, CEO van CUPRA en SEAT. 

 

Meer informatie over de CUPRA Formentor VZ5 volgt binnenkort: op 22 februari, de derde 

verjaardag van CUPRA, zal het merk deze unieke en in oplage beperkte uitbreiding onthullen, 

samen met nog ander belangrijk nieuws. 
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CUPRA is an unconventional challenger brand from the SEAT Group, based on stimulating style and 

contemporary performance. Since its launch as an independent brand in 2018, sales have shot up and 

CUPRA closed 2019 with a growth of 72% over the previous year with nearly 25,000 units sold. In 2020, the 

CUPRA Leon and the CUPRA Formentor, the first model designed specifically for the brand, will hit the 

market. CUPRA is expanding its dealer network to reach nearly 520 specialized points of sales around the 

world by the end of 2020. 

 

Coinciding with its second anniversary, CUPRA has inaugurated its new headquarters in Martorell 

(Barcelona), the CUPRA Garage, a 2,400 square meter building located next to SEAT's corporate 

headquarters. CUPRA also has a racing car workshop, the CUPRA Racing Factory, where it developed the 

first 100% electric touring racing car, the CUPRA e-Racer. Moreover, CUPRA has become the first 

automotive brand to participate in the electric SUV off-road competition Extreme E. 

 

In addition to becoming F.C. Barcelona’s exclusive automotive and mobility partner and World Padel Tour’s 

premium sponsor, CUPRA has formed an elite team of ambassadors, including the German goalkeeper Marc 
ter Stegen, the Swedish pilot Mattias Ekström and five of the best padel players in the world, among others. 


