
CUPRA LEON SPORTSTOURER 2.0 310 KM

Cena wybranej specyfikacji: 230 994,00 zł brutto

187 800,00 zł netto

Dane Pojazdu

Model CUPRA LEON SPORTSTOURER 2.0 TSI 310 KM

Pojemność silnika 2.0

Rodzaj silnika TSI

Skrzynia biegów 7-biegowa automatyczna DSG 4Drive

Typ paliwa PB

Moc 310 KM

Rok modelowy 2022

Specyfikacja

Wyposażenie standardowe

● Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

● Full Link

● Czarne zaciski hamulców z logo CUPRA

● Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
● Roleta bagażnika

● Tempomat z ogranicznikiem prędkości

● Tylny spojler CUPRA lakierowany w kolorze nadwozia

● Składane i dzielone oparcie tylnej kanapy

● Kamera cofania

● Dwupoziomowa podłoga bagażnika

● Podłokietnik z przodu i w drugim rzędzie siedzeń
● System rozpoznawania zmęczenia

● System kontroli ciśnienia powietrza w oponach

● Przyciemniane szyby

● Dedykowane zderzaki Cupra

● Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium i klamki lakierowane w kolorze nadwozia
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● Elektroniczna blokada mechanizmu rożnicowego: EDL z XDS

● Asystent parkowania oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu
● Pakiet Dynamiczny: Adaptacyjne zawieszenie (DCC); Progresywne wspomaganie układu kierowniczego

● 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka centralna)

● DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej

● Navi System Plus: Nawigacja satelitarna z mapami z możliwością aktualizacji; 10-calowy kolorowy ekran

dotykowy; Radio FM; 2 x USB typu C z przodu i 2 x USB typu C z tyłu; 7 głośników; Bluetooth; Funkcja

rozpoznawania mowy i sterowania głosem

● Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem jakości powietrza (AQS)

● Pakiet praktyczny: czujnik deszczu; czujnik zmierzchu (automatyczne światła); automatycznie ściemniające

się lusterko wsteczne

● 18-calowe dojazdowe koło zapasowe

● Gniazdo 12V w bagażniku

● Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
● System wspomagania hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, HBA i TCS

● Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach w technologii LED

● Sportowe nakładki na pedały w kolorze ciemnego aluminium

● Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25"

● Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami

● Elektromechaniczny hamulce postojowy; Asystent podjazdu i zatrzymania (Auto Hold); Automatyczny

hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)

● Pakiet Full LED: Pełne przednie światła LED ; Zintegrowane tylne światła LED z dynamicznymi

kierunkowskazami; Światła do jazdy dziennej LED; Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją
doświetlania zakrętów; Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych i tylnych światłach; Funkcja

świateł autostradowych; Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving

Home

● Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: Ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wyboru

koloru; Oświetlenie drzwi LED; Oświetlenie bagażnika w technologii LED; Lampki LED do czytania z przodu

i z tyłu; Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED; Lampki LED przy osłonach

przeciwsłonecznych; Podświetlenie schowka w desce rozdzielczej w technologii LED

● Sportowa, podgrzewana kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą z przyciskiem trybu Cupra i przyciskiem

uruchamiania silnika oraz łopatkami do zmiany biegów przy kierownicy

● Pakiet wspomagania jazdy XL: Predykcyjny tempomat (ACC) z funkcją dostosowania prędkości jazdy do

znaków drogowych i danych nawigacji Asystent świateł drogowych High Beam Assist System

rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition System monitorowania martwego pola Side

Assist z funkcją wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego Exit Assist Sygnalizacja o zbliżającym się
pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning Asystent aktywnego utrzymania pasa ruchu Lane Assist Plus

Asystent podróży z asystentem jazdy w korku Travel Assist Inteligentny asystent bezpieczeństwa

Emergency Assist Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy

● CUPRA CONNECT dla Navi System+: Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 10 lat); Zdalny dostęp

(subskrypcja na 1 rok); Usługi multimedialne online (subskrypcja na 1 rok) (Po wygaśnięciu subskrypcji

klient może odnowić te usługi za dodatkową opłatą (cena zostanie podana w terminie późniejszym)

● 19-calowe felgi aluminiowe CUPRA MACHINED SPORT BLACK / SILVER w kolorze czarnym z elementami w

kolorze srebrnym
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● System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach

● Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i otwieraniem pokrywy bagażnika z pilota; System

bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY

● Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze szarym, listwa okien i relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni

● Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, wnętrze CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w

kolorze ciemnego aluminium i miedzi

● Zaczepy Isofix i Top Tether na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Isofix na fotelu pasażera

Wyposażenie dodatkowe

● BeatsAudio: system audio klasy premium o mocy 340W ze wzmacniaczem, 9. głośnikami, subwooferem i

dźwiękiem surround

● Elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi bagażnika

● Preinstalacja do montażu haka holowniczego

● Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
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