
O seu CUPRA personalizado

1.5 TSI 150cv

: PVP Recomendado 35.020 €

FORMENTOR

: Criado em 28/01/2021
 : Código de configuração SRXOFK4M

Link para a sua configuração

Pode utilizar este código para aceder à sua configuração 
online e partilhá-la com o seu Concessionário para receber 
mais informação ou marcar um test drive.

https://configurador.cupraofficial.pt/summary?wf=cupra-pt&amp;id=ePl9IIpVw_Cws2OQj6efq663r7kZiucdfXzAgq4R-gaw5IAlNBwDdf0MfHQDDR2B8m6GJgo-pj6gkHczNVMAAcdAIMc9wNkTiMAsb1MgArNCvYEIT2gimYbXgFoAkKA5ug


Especificações NEDC

A SUA CONFIGURAÇÃO

Motor

1.5 TSI 150cv 33.526 €

Velocidade máxima Potência Binário

204 Km/h 150 CV 250 / 1500-3500 Nm/rpm

Especificações WLTP
 : Emissões combinadas CO2 144.0 g/km

 : Consumo combinado 6.4 l/100km
 : Ciclo baixo 7.9 l/100km

 : Ciclo alto 6.1 l/100km
 : Ciclo elevado 5.5 l/100km

 : Ciclo muito elevado 6.7 l/100km

Emissões padrão
Norma de emissão, EU6 AP

Cor
  Prata Urban 546 €

Jantes
  Jantes de liga leve 18" Performance 38/1 Maquinadas em Preto 

Sport Mate/Prata
364 €

Interior
  Tecido CUPRA Sharp Sem custo adicional



Equipamentos opcionais

  Park Assist + Sensores de Estacionamento dianteiros e traseiros 347 €

  Câmara traseira 246 €



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Serviços Online

Serviços Online

Chamada de emergência privada

Bancos

Pontos de Ancoragem traseiros para bancos de criança para sistema i-Size, 2x top tether e 

ponto de ancoragem no banco do passageiro para sistema i-Size

Banco traseiro rebatível assimetricamente com apoio de braço

Bancos dianteiros com apoio lombar ajustável manualmente

Bancos dianteiros desportivos

Estofos em tecido

Mecanismo de libertação do encosto do banco a partir da bagageira

Ajuste em altura dos bancos dianteiros (manual)

Multimédia - Audio & Navegação

Infotenimento (MIB3) 10"

Full link por cabo USB

Quadro de Instrumentos Digital 10,25"

7 Altifalantes

Antena de receção FM

2 portas dianteiras USB Type C e 2 portas USB Type C traseiras

Comandos de voz

Bluetooth

Tomada de 12V na consola e tomada 230V na bagageira

Recepção digital de rádio

Sistemas de Assistência à Condução



Cruise control adaptativo (com sistema "follow-to-stop") e limitador de velocidade

Sistema de alerta de fadiga do condutor

Aviso de colisão, com travagem de emergência, com outros veículos, peões ou ciclistas

Câmara monovídeo multifunções

Assistente de faixa de rodagem

Sensores de estacionamento traseiros

Seleção de Perfil de Condução

Faróis

Faróis de nevoeiro dianteiros em LED com função Cornering

Ajuste dinâmico e automático do alcance dos faróis durante a condução

Farolins traseiros LED com indicador de mudança de direcção dinâmico

Assistente automático de máximos

Faróis Full LED com lentes

Luzes diurnas com controlo automático e Função Coming & Leaving Home

Climatização

Climatronic com 3 zonas e painel de controlo para os bancos traseiros

Vidros traseiros escurecidos

Equipamento Interior

Espelho interior anti-encandeamento automático

Zonas de iluminação de ambiente dianteira em LED + Luz Ambiente Avançada (multicolor)

+Iluminação Porta-luvas

Volante desportivo multifunções em pele

Inserções decorativas na consola

Proteção dos estribos das portas iluminados

Teto interior na cor preto

Bolsas para objetos nas costas dos bancos dianteiros



Porta-objetos sob os bancos dianteiros

Duplo piso da mala

Revestimento da mala com compartimento porta-objectos

Manete da alavanca de velocidades em pele

Detalhes em alumínio escuro

2 luzes de leitura dianteiras e 2 traseiras

Vidros dianteiros e traseiros elétricos

Pára-sol condutor e passageiro com espelho e iluminado

Apoio de braço dianteiro

Logo CUPRA no volante

Segurança

Sistema KESSY sem função SAFE

Travões de disco traseiros

Travões de disco dianteiros

Diferencial autoblocante eletrónico (XDS)

Suspensão traseira multi-link (4 pontos)

Airbags laterais dianteiros, de Cortina e Central

Travão de mão elétrico

Imobilizador eletrónico

Aviso de colocação do cinto de segurança dianteiro e traseiro

Airbags dianteiros com função de desativação do airbag do passageiro

Direção Assistida Progressiva

Start-Stop + Sistema de Recuperação de energia

Controle da pressão dos pneus

Controlo de estabilidade

Buzina de tom duplo

Jantes

Jantes de Liga Leve 18"



Equipamento Exterior

Barras de tejadilho na cor Preto Glossy

Limpa pára-brisas traseiro com função intermitente

Moldura dos vidros na cor Preto Glossy

Welcome light (retrovisores) com projeção do logotipo

Abertura da bagageira a partir do exterior

Spoiler traseiro

Pára-choques desportivos

Indicador de nível do líquido de lavagem do pára-brisas

Espelhos retrovisores com regulação elétrica e aquecidos com recolhimento elétrico (do 

passageiro com ajuste activado pela marcha atrás)

Limpa pára-brisas com função intermitente, com sensor de chuva e luz

Espelhos retrovisores na cor da carroçaria



AVISOS LEGAIS

1 Preço recomendado de venda ao público para Portugal continental, incluindo impostos em vigor e despesas 

de logística e transporte aplicáveis. A imagem de visualização de interior a 360° é meramente 

exemplificativa, refletindo apenas um nível de equipamento, o qual poderá não coincidir com as 

configurações pré-selecionadas pelo utilizador. Os equipamentos e acessórios opcionais adicionados 

podem alterar os parâmetros relevantes do veículo, tendo impacto nos valores de emissões de CO2, 

consumos de combustível e consequentemente no cálculo dos impostos aplicáveis. As informações 

contidas neste site e no Configurador CUPRA, nomeadamente no que diz respeito à visualização e 

disponibilidade dos equipamentos e cores, servem apenas como orientação. A CUPRA está empenhada 

numa política de evolução contínua de produto, reservando-se o direito de alterar o conteúdo do 

configurador do modo que entender mais adequado sem aviso prévio. Embora a CUPRA desenvolva todos 

os esforços para assegurar que o conteúdo do Configurador CUPRA seja preciso e atualizado, deverá 

sempre contactar o seu concessionário autorizado CUPRA para obter as informações mais atualizadas. 

Devido a limitações técnicas, as cores reproduzidas neste site e no Configurador CUPRA poderão diferir 

ligeiramente das cores reais da pintura e dos estofos. Por favor consulte um Concessionário da Rede CUPRA.

2 Os valores de consumo de combustível e os dados relativos a emissões de CO2 apresentados estão em 

conformidade com o WLTP (Procedimento de Teste Global harmonizado para Veículos Ligeiros). O WLTP 

consiste num procedimento de teste mais realista, baseado em dados de condução reais, para medir o 

consumo de combustível e as emissões de CO2 . Para mais informações sobre WLTP, por favor visite a nossa 

página .html Embora os valores apresentados no configurador se https://www.seat.pt/empresa-seat/wltp

encontrem de acordo com o WLTP, os mesmos são meramente informativos e não vinculativos, devendo 

ser confirmados junto de um Concessionário CUPRA. Para mais informações, por favor consulte a nota legal.”

https://www.seat.pt/empresa-seat/wltp
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