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Nieuwe CUPRA Ateca 

 

 De CUPRA Ateca luidt een nieuw tijdperk in voor het nieuw opgerichte, 

onafhankelijke merk en introduceert een ongekende vitaliteit op de markt 

 De CUPRA Ateca is de ultieme uiting van sportiviteit, ontwikkeld door en 

voor autoliefhebbers 

 

Het merk CUPRA, dat is ontsproten aan de meermaals bekroonde autosportafdeling 

van SEAT, belichaamt de ultieme expressie van uniekheid, verfijning en prestaties, 

ontstaan uit passie en ontworpen om autoliefhebbers overal ter wereld aan te 

spreken met auto’s die niet steunen op nostalgie maar sterk geworteld zijn in het 

heden. De meest ervaren, geëngageerde en geobsedeerde medewerkers van de 

autosportafdeling keerden terug naar de garage om de onderneming een nieuwe 

dimensie te geven en nieuwe perspectieven te openen voor de competenties, de 

capaciteiten en het potentieel van de organisatie. 

 

CUPRA zal een sportiever productgamma uitbouwen rond SEAT-modellen. Het merk 

zal putten uit de krachtige technologiebank van de Volkswagen-groep en de talloze 

mogelijkheden die daarmee gepaard gaan, maar zal ook samenwerken met mensen 

en ondernemingen die dezelfde taal spreken en dezelfde filosofieën delen over de 



 

 

creatie van ervaringen: merchandising, accessoires, evenementen en – natuurlijk – 

autosport. Zo onderscheidt CUPRA zich van alle andere merken op de markt. 

 

Nu CUPRA zijn activiteiten diversifieert en nieuwe modellen ontwikkelt die de 

perfecte mix tussen prestaties, rijcomfort en gebruiksgemak verzekeren, zal het 

merk optimaal gebruikmaken van de bestaande infrastructuur van SEAT, met een 

specifieke ruimte in 277 gespecialiseerde concessies in heel Europa. 

 

Het startschot van deze reis werd in februari van dit jaar gegeven met de voorstelling 

van het nieuwe merk en zijn eerste model, de CUPRA Ateca. Deze uiterst 

performante SUV luidt een nieuw tijdperk in en is de ideale auto om het merk CUPRA 

te lanceren. 

 

In een segment aangevoerd door prestigemerken, doorbreekt de lancering van de 

CUPRA Ateca het status quo, om mensen weg te leiden van het conventionele en te 

overtuigen van een uiterst eigentijdse kijk op sportiviteit: je hebt geen luxe nodig om 

je uniek te voelen. 
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                                                       2.0 TSI 300 pk DSG 7 4Drive                                                

MOTOR                                                                                                           
Cilinders/kleppen (totaal) 4-cil. - 16v  
Cilinderinhoud (cm³) 1.984 
Boring en slag (mm) 82,5 x 92,8  
Compressieverhouding 9,3 
Maximumvermogen (kW/pk @ t/min) 221/300 @ 5.300-6.500 
Max. koppel (Nm @ t/min) 400 @ 2.000-5.200 
Brandstoftoevoer TSI – directe brandstofinjectie 
Ontsteking Elektronisch gestuurde ontsteking 
Brandstoftype RON 98 
Emissienorm EURO 6 
Wisselstroomgenerator (A) 110-180 
Accu (Ah) 59-68/320-380 
 
PRESTATIES 
Topsnelheid (km/u) 247 
Acceleratie 0-100 km/u (sec.) 5,2 
 
TOTALE UITSTOOT  
CO2 gemengde cyclus NEDC / WLTP-bereik (g/km)                                168/192 - 201 
 
BRANDSTOFVERBRUIK 
Gemengde cyclus NEDC / WLTP-bereik (l/100 km)                          7,4/8,5 - 8,9 
 
TRANSMISSIE 
Transmissietype: DSG 7-versnellingsbak met Start/Stop 
I 3,400 
II 2,750 
III 1,767 
IV 0,925 
V 0,705 
VI 0,755 
VII 0,635 
R 2,750 
Eindverhouding 4,813 (1) 3,667 (2) 
 
CHASSIS 
Ophanging vooraan Onafhankelijke McPherson-ophanging - schroefveren - 

hydraulische schokdempers  
Ophanging achteraan Multilink-achteras, schroefveren en hydraulische 

schokdempers 
Stuurinrichting Progressieve stuurinrichting 
Draaicirkel (m) 10,8 
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CUPRA is een bijzonder merk voor unieke mensen en mikt op klanten die op zoek zijn naar wat 
het nieuwe merk te bieden heeft: eigenheid, verfijning en prestaties. Eindelijk kunnen 
autoliefhebbers kennismaken met een nieuw merk dat aan hun verwachtingen voldoet. CUPRA 
zal niet alleen nieuwe modellen lanceren, maar ook de autosport- en racespirit levendig 
houden door deel te nemen aan het TCR-kampioenschap. De CUPRA-wereld leeft en is klaar 
om een nieuwe groep enthousiastelingen te veroveren bij meer dan 260 speciaal geselecteerde 
SEAT-dealers in heel Europa. 

Remsysteem Dubbel hydraulisch circuit en diagonaal gescheiden 
remsysteem met rembekrachtiging 

Remtype voor/achter Geventileerde schijfremmen vooraan en volle schijfremmen 
achteraan 

Remmen vooraan (mm) 340 x 30 
Remmen achteraan (mm) 310 x 22 
Velgen (") 19” 
Banden 245/40 R19 
 
LAY-OUT 
Koetswerktype A-SUV 
Lengte/breedte/hoogte (mm) 4.376/1.841/1.611 
Wielbasis (mm) 2.631 
Spoorbreedte voor/achter (mm) 1.573/1.547 
Bagagevolume (l)  485 
Inhoud brandstoftank (l) 55 
 
GEWICHTEN 
Rijklaar met bestuurder (kg)  1.615 
Maximaal toegelaten massa (kg)  2.150 
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