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30 juli 2020 

CU20/60N 

CUPRA-gamma 

CUPRA’s volledige high-performanceportfolio 

 

 Breed high-performance portfolio: CUPRA Formentor, CUPRA Leon, CUPRA Leon Break 

en CUPRA Ateca 

 De CUPRA Formentor is het eerste model dat exclusief door het merk is ontwikkeld, 

met een perfect evenwicht tussen design en performance in een CUV-koetswerk 

 De CUPRA Leon, die zowel als 5-deurs en als break verkrijgbaar is, is de sportieve 

hatchback van het gamma. Hij bestaat met verschillende aandrijflijnen, waaronder 

een plug-inhybride versie 

 De CUPRA Ateca is de high-performance-SUV van het gamma, een uniek aanbod in zijn 

segment 

 

Sinds zijn start als zelfstandig merk in 2018 heeft CUPRA een volledig gamma van high-

performancemodellen uitgebouwd op basis van een eigentijds design en sportieve prestaties: 

CUPRA Ateca, de high-performance SUV, CUPRA Leon – verkrijgbaar als 5-deurs en als break – en 

CUPRA Formentor, het eerste model dat exclusief door het merk is ontwikkeld. 

“Nauwelijks 2 jaar nadat het merk CUPRA werd gelanceerd, groeit de productportfolio snel. De 

CUPRA Ateca betekende de toetreding van het merk tot een nieuw segment. Hij werd een groot 

succes, met meer dan 15.000 verkochte exemplaren sinds zijn lancering eind 2018”, aldus 

CUPRA-CEO Wayne Griffiths. “We breiden de familie uit met de CUPRA Leon en dit jaar volgt ook 

nog de CUPRA Formentor, het eerste model dat exclusief voor CUPRA is ontworpen en 

ontwikkeld. Zowel de Leon als de Formentor zullen kunnen beschikken over een 

prestatiegerichte plug-inhybride aandrijving die elektrokracht verzoent met pure prestaties. 

Met dit productaanbod beschikt het merk CUPRA over een solide, toekomstgerichte basis voor 

groei.” 
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CUPRA begint in 2020  aan zijn weg naar elektrificatie met drie high-performance plug-inhybrides: 

CUPRA Formentor, CUPRA Leon en CUPRA Leon Break. En in 2021 lanceert het merk zijn eerste 

zuiver elektrische auto: CUPRA el-Born. 

Heel het gamma doordrongen van het CUPRA-DNA 

Elk model in het gamma heeft zijn eigen persoonlijkheid, karakter en invalshoek in de high-

performancemarkt. Maar hoe divers en veelzijdig het CUPRA-gamma ook moge zijn, elk model deelt 

dezelfde ziel. 

 

CUPRA’s modellen delen een waaier aan technologieën, attributen en designstrategieën voor een 

maximaal vermogen om op het hoogste niveau te presteren. 

 

Het CUPRA-gamma gebruikt de meest vooruitstrevende onderstel- en besturingstechnologie voor 

een perfecte combinatie van dynamiek en rijgemak in elk van zijn modellen. Het startpunt wordt 

steeds gevormd door welgekende ondersteltechnologie, snel schakelende DSG-automaten (met 

shift-by-wiretechnologie in de CUPRA formentor, CUPRA Leon en CUPRA Leon Break) en een 

progressieve stuurinrichting die de bestuurder rechtstreeks de controle in handen geeft. 

Voegt daar nog DCC Adaptive Chassis Control (adaptieve schokdemping) aan toe voor nog meer 

controle over het aanvoelen van de wagen met onder meer een CUPRA-specifieke modus, een 

sperdifferentieel en 18 duim grote Brembo-remschijven, en de dynamiek van elke CUPRA is zo 

instelbaar, zelfzeker en boeiend als het segment vereist. 

Het CUPRA-gamma moet zich zowel uiterlijk als qua prestaties van de massa onderscheiden. Elk model 

heeft zijn eigen look maar telt ook designelementen die elke versie met de familie verbinden. 

 

Het koetswerkdesign wordt versterkt en onderlijnd door full-ledtechnologie te gebruiken, die een meer 

levendige, energieke en doelbewuste uitstraling toevoegt. Dynamische richtingaanwijzers achteraan 

brengen een levendige look. 

 

Bij het instappen zien klanten onmiddellijk het CUPRA-verwelkomingslicht dat de sfeer schept voor wat 

eraan zit te komen. 
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In het interieur omarmen standaard gemonteerde sportkuipzitjes de inzittenden en geven ze het gevoel 

in een high-performanceauto te zitten. Personalisering is belangrijk, met een brede keuze aan kleuren en 

materialen zoals leder, waardoor elk interieur de persoonlijkheid van de klant nauwer kan weerspiegelen. 

 

Aan boord kijkt de bestuurder op het nieuwe CUPRA-stuurwiel met startknop en CUPRA-modusknoppen 

– nog een hint naar de prestaties van de wagen – en met grotere schakelhendels om op een meer 

intuïtieve wijze te schakelen. Voor zich kijkt de bestuurder op de Digital Cockpit met zijn sportieve 

uiterlijk. Dit exclusieve, meer gerichte scherm is specifiek voor CUPRA-modellen ontwikkeld en toont 

duidelijker de snelheid en het toerental. 

 

Nu we in een steeds meer digitale wereld leven, zijn infotainment- en connectiviteitsoplossingen 

noodzakelijk om de klant verbonden te houden. Het CUPRA-gamma integreert een waaier aan systemen 

om de klant verbonden te houden. 

 

Full Link brengt zowel Apple CarPlay als Android Auto draadloos in de wagen terwijl spraak- en 

gebarensturing de interactie eenvoudiger, efficiënter en minder afleidend maken. 

Ook veiligheid is een vereiste en CUPRA’s gamma omvat een paar van de meest geavanceerde 

rijhulpsystemen op de markt, waardoor de line-up de veiligste rijervaring in het high-

performancesegment biedt. Een paar van de hoogtepunten zijn Predictive Adaptive Cruise Control, 

Emergency Assist, Travel Assist, Side en Exit Assist. 
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CUPRA Formentor 
De jongste stap in CUPRA’s evolutie was de onthulling van de Formentor CUV, het eerste model 

dat het merk van nul af heeft ontwikkeld. Op basis van het MQB Evo-platform combineert hij het 

specifieke DNA van het merk, ontworpen en ontwikkeld voor de toekomst, in een iconisch model 

dat verfijning, innovatie en een intuïtieve en dynamische rijervaring voor de bestuurder 

combineert. 

Hij is genoemd naar de mooiste en meest woeste kaap van het Spaanse eiland Mallorca in de 

Balearen. Zijn tweekleurige koetswerk doet denken aan dat van een robuuste terreinwagen, maar 

het design van de CUPRA Formentor gebruik deze esthetische techniek om zijn silhouet lichter te 

maken. In tegenstelling tot een traditionele SUV, die wat ruwer is afgewerkt, versmelt de high-

performance cross-over zijn offroadelementen met de compacte en sportieve essentie van een 

hatchback in een coupévorm: de perfecte combinatie. 

Een waaier aan koetswerkkleuren, waaronder Magnetic Tech Matt en Petrol Blue Matt, helpen 

om de designdetails van het model in de verf te zetten terwijl de wagen ook aan persoonlijke 

smaken kan worden aangepast. 

Twee uiterst krachtige aandrijflijnen bieden de perfecte persoonlijkheid voor bij deze looks. Een 

310 pk (228 kW) en 400 Nm 4Drive 2.0 TSI-turbobenzinemotor biedt traditionele prestaties terwijl 

plug-inhybride technologie – een 150 pk (110 kW) TSI-benzinemotor in combinatie met de 115 pk 

(85 kW) sterke elektromotor – met een totaalvermogen van 245 pk (180 kW) en een lithium-

ionbatterij van 13 kWh de CUPRA Formentor ultieme geëlektrificeerde prestaties kan bieden met 

een minimale milieu-impact. De Formentor kan zo’n 50 kilometer puur elektrisch rijden. 

Bovendien is het onderstel ontwikkeld om ultieme dynamiek te bieden, met onder meer DCC 

Dynamic Chassis Control, waardoor de bestuurder met de DCC-schuifknop de perfecte set-up kan 

bepalen voor elke rit. 

In het interieur staat een panoramisch, 12 duim groot en zwevend infotainmentscherm, dat aan 

de digitale insteek van het interieurontwerp bijdraagt en dat met talrijke functies een nieuwe 

dimensie toevoegt aan de ervaring voor zowel de bestuurder als de passagier. 

De CUPRA Formentor is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona en zal er ook worden gebouwd in 

de vestigingen van het merk. Hij komt op de markt in de herfst van 2020. 
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CUPRA Leon 

De vijfdeurs CUPRA Leon en CUPRA Leon Break vergroten de aantrekkingskracht van het merk nog 

verder. Klanten kunnen kiezen welke versie het best bij hun levensstijl past zonder toegevingen te 

moeten doen qua prestaties, comfort of praktische bruikbaarheid. De jongste generatie van dit 

icoon voor de high-performance compacte auto versterkt het merk en biedt een uitmuntende 

rijervaring. 

Zijn zeer geavanceerde gamma van aandrijflijnen, dynamische ondersteltechnologieën en zijn 

elegante mengeling van sportiviteit en verfijning in het koetswerk- en interieurdesign resulteren in 

een speler die er in het segment bovenuit steekt. 

Het gamma van aandrijflijnen bestaat uit 2.0 TSI-benzinemotoren van 245 pk (180 kW), 300 pk 

(221 kW) en 310 pk (228 kW) (enkel beschikbaar op de Break met 4Drive) die prestaties voor de 

smaak van iedereen bieden. In een wereld die constant probeert om haar impact op het milieu te 

verminderen brengt de volledig nieuwe CUPRA Leon ook elektrificatie naar het high-

performancesegment met een 245 pk (180 kW) sterke plug-inhybride motor. 

De nieuwe CUPRA Leon zal ultieme rijdynamiek bieden dankzij de elementen die het MQB Evo-

platform biedt. Met een stijver koetswerk en een meer instelbaar onderstel dankzij DCC Dynamic 

Chassis Control met een specifieke CUPRA-modus en instelbaar via de DCC-schuifknop is de 

CUPRA Leon klaar voor de open weg. 

Deze dynamische elementen worden ondersteund door een gamma aan velgen. 19-duimse 

lichtmetalen velgen zijn verkrijgbaar in koper- of diamantkleur. De kleurkeuze loopt door naar het 

koetswerk, waar Magnetic Tech Matt en Petrol Blue Matt meer aandacht vestigen op het design. 

Aan de binnenkant helpt een lederen interieur in Petrol Blue een gewaagd designstatement te 

maken en andere interieurdetails in de verf zetten. Nu digitalisering toeneemt helpt het zwevende 

10-duimse panoramascherm voor het infotainment om dit model te onderscheiden van andere in 

het segment omdat het klaar is voor onze geconnecteerde toekomst. 

De CUPRA Leon is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona en zal er ook worden gebouwd in de 

sites van het merk. Hij komt op de markt in de herfst van 2020. 
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CUPRA Ateca 2020 
De CUPRA Ateca was het eerste model dat werd gelanceerd door het zelfstandige high-
performancemerk en was een uniek aanbod op de markt omdat hij de krachtigste prestaties van alle 
SUV’s buiten de premiummerken bood. Zijn combinatie van precisie, sportiviteit, praktische 
bruikbaarheid en een aantrekkelijk design maakten van hem een verbazingwekkend pakket en gaven 
hem alles om een succesmodel te worden. De high-performance-SUV was de belangrijkste motor achter 
de groei van 72 procent op één jaar tijd van CUPRA en bereidde de markt voor op een hele lijn van 
modellen die nog zouden volgen. 
De nieuwe CUPRA Ateca 2020 blijft de markt verder verstoren door te bepalen wat een compacte 

high-performance-SUV zou moeten bieden. Door verder te bouwen op het fundament dat er al 

was van bij zijn eerste lancering heeft CUPRA zijn aantrekkingskracht nog vergroot met nieuwe 

technologie en nieuwe details. 

Zijn geëvolueerde koetswerkdesign kreeg een update waardoor hij er meer doelgericht en 

zelfvertrouwd uitziet. Het interieur biedt meer comfort, praktische bruikbaarheid en een grotere 

designkwaliteit. 

De nieuwe CUPRA Ateca 2020 behoudt zijn prestatiepeil met de krachtige 2.0 TSI-motor 

gekoppeld aan een snel schakelende zeventraps DSG-versnelingsbak. De drukgevoede viercilinder 

ontwikkelt 300 pk (221 kW) aan vermogen en 400 Nm aan koppel, genoeg om vanuit stilstand in 

slechts 4,9 seconden naar 100 km/u te sprinten. 

De prestaties van de motor kunnen worden geëvenaard door de verbluffende klank van het 

Akrapovič-uitlaatsysteem, dat een nog meer unieke klankervaring toevoegt aan het rijden. 

De nieuwe CUPRA Ateca is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona, op de sites van het merk, en 

wordt geproduceerd in Kvasiny (Tsjechische Republiek). Hij komt op de markt in september 2020. 
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Technische gegevens 

Model CUPRA 

Formentor 

CUPRA Leon CUPRA Leon 

Break 

CUPRA Ateca 

2020 

Lengte-breedte-

hoogte (mm) 

4450-1839-

1511 

4398-1799-

1444 

4657-1799-

1437 

4386-1841-

1599 

Wielbasis (mm) 2680 2683 2683 2630 

Kofferinhoud beste 

van het gamma (l) 

450 (FWD) 380 (FWD) 620 (FWD) 485 (4Drive) 

Formaat 

Infotainmentscherm 

12’’ 10’’ 10’’ 9.2’’ 

Velgmaten 19’’ 19’’ 19’’ 19’’ 

Ophanging V: Mac 

Pherson 

A: 

Meerarmige 

as 

V: Mac 

Pherson 

A: 

Meerarmige 

as 

V: Mac 

Pherson 

A: 

Meerarmige 

as 

V: Mac 

Pherson 

A: 

Meerarmige 

as 
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CUPRA is a brand from the SEAT Group, based on the contemporary design and sporty performance of its electrified 

models. 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 has nearly 250 specialized points of sale throughout 

the world. 

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. 

In addition to becoming F.C. Barcelona’s exclusive automotive and mobility partner, CUPRA has formed an elite team of 

ambassadors, including the German goalkeeper Marc ter Stegen or the Swedish pilot Mattias Ekström, among others. 


