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CUPRA stapt de volgende dimensie binnen

 Op 22 februari, precies een jaar na de onthulling van het nieuwe merk, zal
CUPRA een conceptstudie voorstellen
 Het nieuwe voertuig geeft duidelijk aan welke richting en visie het merk
volgt, zowel op het vlak van design als vanuit technologisch perspectief
 Exclusief model verzoent een verbluffende look met een dynamische
rijervaring

Op 22 februari viert CUPRA zijn eerste verjaardag als onafhankelijk merk en tilt het
de prestatiegerichte auto naar een volgende dimensie met een nieuw, gesofisticeerd
design en een unieke rijervaring.

Met deze conceptstudie, het eerste voertuig dat specifiek voor het merk CUPRA
werd ontwikkeld, bouwde het ontwikkelingsteam een voertuig dat de voordelen van
een sportauto combineert met die van een SUV.

In een segment dat ongelooflijk belangrijk is maar waarvan de klanten steeds
hunkeren naar een model waarmee ze zich van de massa kunnen onderscheiden,
pakt de dynamische conceptauto uit met een oogstrelend design en pure
topkwaliteit.

“Deze conceptauto is een synthese van waar CUPRA voor staat: een bijzondere en
unieke auto met een opvallend en sculpturaal design waar de prestaties van
afstralen en die vormgeeft aan de energie die eigen is aan CUPRA bij de ontwikkeling
van de volgende generatie auto’s”, zegt Wayne Griffiths, CEO van CUPRA.
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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.

