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 FOR 
THE RIDE 
OF YOUR 
LIFE



CUPRA. עוצמה בכל קנה מידה.
סיאט מזמינה אותך לגלות מחדש עולם שלם של עוצמה.

מנוע טורבו 2.0 ליטר המפיק 290 כוחות סוס ומאפשר להגיע מ-0 ל-100 ב-5.7 שניות.
כל מה שהכרת ברכב, עומד להשתנות. טכנולוגיית רכב מתקדמת

עם עיצוב פורץ דרך לא משאירים מקום לספק.
SEAT LEON CUPRA מבטיחה הרבה, ומקיימת הכל.



מבפנים ומבחוץ,
LEON CUPRA נותנת לך יותר.

אלו אשר יודעים מהי תשוקה אמיתית לנהיגה, יוכלו ליהנות משילוב עוצמתי של מנוע 
290 כוחות סוס ועיצוב ספרדי, הסוחף את כולם אחריו.

ה-CUPRA כאן כדי להעניק לך חוויית נהיגה עוצרת נשימה.

ה-LEON CUPRA 290HP מציגה הספק מנוע משופר ומאפשרת לך ליהנות מצליל מנוע 
ספורטיבי במיוחד. זאת הודות למערכת פליטה מתקדמת, התורמת לירידה בהתנגדות 

לזרימת גזי פליטה.



SEAT DYNAMIC DRIVE
מערכת DYNAMIC DRIVE מאפשרת לנהג לשנות בכל רגע את 

התנהגות הרכב ואת אופי הנהיגה בהתאמה לתנאי הדרך.
המערכת מציעה 4 מצבים שונים המספקים מגוון סגנונות נהיגה:

COMfORT ● SPORT ● CUPRA ● INDIVIDUAL



מערכת דיפרנציאל קדמי מכאני 
)front Differential Lock(

מערכת בקרה אלקטרונית ייחודית, המותאמת לנהיגה ספורטיבית מתקדמת 
ומאפשרת ליהנות מנהיגה מדוייקת ויציבה גם בכניסה לעקומות חדות. 

המערכת מופעלת באופן עצמאי בעת כניסה לסיבובים ועקומות במטרה 
לשמור על מומנט גבוה ותחושת ביטחון, הודות לכושר התמרון והאחיזה 

האופטימליים של הגלגלים הקדמיים )גלגלי הנעה( ניתן לחוש את העוצמה 
לאורך כל הדרך.



מערכת שילדה אדפטיבית 
 )Dynamic Chassis Control( 

מערכת המאפשרת שליטה על קשיחות בולמי הזעזועים באמצעות 
בקרה אלקטרונית. מטרתה להעצים את תחושת שליטת הנהג 

ברכב וזאת על ידי מגוון עוצמות של קשיחות הבולמים, בהתאמה 
לאופי הנהיגה ותנאי השטח.



ביצועים מרגשים. זה מה שמניע אותה.
LEON CUPRA מזמינה אותך להיצמד למושב.

טכנולוגיית TSI במנוע שתוכנן כדי לספק מקסימום ביצועים במינימום תצרוכת דלק,
בשילוב מושבי ספורט חובקים העשויים מחומרי גלם האיכותיים ביותר והנדסת אנוש

גבוהה במיוחד, כל אלו מאפשרים לך להרגיש מקצוען אמיתי בנהיגה ספורטיבית.  
זוהי ה-CUPRA מרגע שתיכנס אליה, לא תרצה לצאת.

BUCKET אפשרות להעצמת החוויה הספורטיבית על ידי שדרוג למושבי ספורט



אנחנו כאן כדי להגשים את כל החלומות שלך.
בין אם תבחר בעיצוב אלגנטי, קלאסי, מוחצן או מאופק, ה-CUPRA מזמינה אותך ליהנות מהרוח 

הדינאמית והביצועים הספורטיביים שלה. באמצעות חבילות הצבעים הייחודיות הכוללות בין השאר 
מראות צד, כיתוב על דלת תא המטען, מסגרת גריל קדמית, חישוקי "19, קליפרים אדומים ועוד.

CO LO R  PA C K

CP



WHITE LINE



ORANGE LINE



BLACK LINE



COLORS

)0C0C( אפור)0E0E( שחור)E4E4( טורקיז)9M9M( אדום

)2Y2Y( לבן נבאדה)P5P5( כסף)A8A8( אפור בהיר



ב-CUPRA החדשה ה-LED שולט
החל מפנסי התאורה הראשיים המציגים תאורת LED עוצמתית

דרך תאורת פנסי LED אחוריים מלאים וכלה בתאורת פנים
הרכב המגוונת. אי אפשר להתעלם מנוכחות הרכב על הכביש

בתנועה או בעצירה.

LED IT RIDE



FULL LINK. לגעת בחלום.
.*fULL LINK מתאפשרת גם בזכות מערכת המולטימדיה המתקדמת CUPRA-חוויית הנהיגה המושלמת ב

 .CUPRA-המערכת מציעה חיבור אופטימאלי בין מכשיר הסמארטפון שלך לבין מערכת המולטימדיה המקורית של ה
ציידנו את ממשק הנהג במגוון עשיר של טכנולוגיות קצה, אשר עומדות לרשותך במסך מגע איכותי וגדול: 

שליטה במצב הנהיגה, מערכת סאונד איכותית, גישה אינטואיטיבית לסמארטפון ולכל המדיה שאתה אוהב וצריך.

● Mirror link®
● Car play  by apple
● Android auto by Google

*אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות מערכות ההפעלה. כמו כן בחירת    
 האפליקציה נעשית על ידן ואין באפשרות SEAT באשר היא להשפיע על כך.



נתונים טכניים ומידות
TSI 2.0 290 כ"סTSI 2.0 290 כ"ס

5 דלתות3 דלתות
1,9841,984

6 הילוכים DSG אוטומט6 הילוכים DSG אוטומט

CUPRACUPRA

6,400 - 213/5,900 6,400 - 213/5,900קו״ט/סל״ד
6,400 - 290/5,900 6,400 - 290/5,900 כ"ס/סל״ד
5,800 - 35.7/1,700 5,800 - 35.7/1,700 קג"מ/סל״ד

TSI הזרקה ישירהTSI הזרקה ישירה
250250קמ״ש
5.65.7שניות

12.011.7ק״מ/ליטר
18.518.2ק״מ/ליטר
15.415.1ק״מ/ליטר

1,3951,421ק״ג
1,8801,910ק״ג
380380ליטר
4,2284,263מ״מ
1,8101,816מ״מ
1,4461,459מ״מ
2,5832,618מ״מ
5050ליטר

בנזין נטול עופרת 98 אוקטןבנזין נטול עופרת 98 אוקטן

EU6EU6
910

מערכות עזר
(DCC) מערכת שלדה אדפטיבית
(VAQ) מערכת דיפרנציאל קדמי

מערכת E.S.C )מערכת בקרת יציבות אלקטרונית(
מערכת A.B.S )מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה(

(Traction Stability Control) T.S.C מערכת
(Emergency Brake Assist) E.B.A מערכת

מערכת B.A.S )מערכת עזר לבלם(
מערכת X.D.S )מערכת נעילה דיפרנציאל אלקטרונית(

מערכת HHC (Hill Hold Control) למניעת הדרדרות
מערכת בקרת שיוט

מערכת (Rest Assist) להתראת עייפות
מערכת Eco Trainer לשיפור איכות הנהיגה 

מערכת היגוי אלקטרו-מכנית דינמית עם קשיחות פרוגרסיבית משתנה
מערכת מתלי קופרה

(MKB) מערכת למניעת תאונות משניות
מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים, כולל נורית התראה

בטיחות
9 כריות אוויר*

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית )נוסע(
4 בלמי דיסק )2 קדמיים, 2 אחוריים(

מראה מרכזית מתכהה נגד סנוור
תזכורת לחגירת חגורות בטיחות )קדמיות+אחוריות(

עוגני ISOFIX במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון

ביצועים
מספר דלתות

נפח מנוע סמ"ק
תיבת הילוכים

רמת גימור
הספק מירבי

מומנט מירבי
מערכת הזנת דלק

מהירות מירבית
תאוצה 0-100 קמ״ש

צריכת דלק – נסיעה עירונית
צריכת דלק – נסיעה בין עירונית

צריכת דלק – נסיעה משולבת

מידות ומשקלים
משקל עצמי כולל נהג

משקל כולל מורשה
נפח תא מטען

אורך
רוחב
גובה

מרחק סרנים
נפח מיכל דלק

סוג דלק
תקן זיהום אוויר
תקן מדד ירוק

נוחות
מחשב דרך- צג מידע מרכזי בלוח השעונים המציג מידע 

על הרכב ונתוני הדרך

Coming home / Leaving home תאורת
LED Day time running lights

מראות צד מתקפלות ומתכוונות חשמלית, עם הפשרת 
אדים, עם סיוע בחנייה

בקרת אקלים דיגיטלית עם 2 אזורי טמפרטורה
העברת הילוכים מגלגל הגה

מושבים קדמיים עם כיוון גובה וגב תחתון
נעילה מרכזית לרבות דלת תא מטען ומכסה מיכל דלק

הגה המאפשר שליטה על המערכות השונות ברכב

חיישנים
חיישני חנייה קדמיים ואחורים עם תצוגה גראפית במסך המגע

חיישן גשם
חיישן אורות

מערכות שמע ובידור
מערכת מולטימדיה לרבות מסך מגע 6.5" בעל חיישני טאץ'

  FULL LINK מערכת
AUX / USB / SD INSERT

MP3 קורא
מערכת שמע היקפית בעלת תשעה רמקולים וסאב וופר

עיצוב פנימי
 ALCANTARA ריפוד עור משולב

CUPRA עיצוב פנימי גימור
דוושת גז ובלם בגימור אלומיניום

חבילת תאורת LED פנימית
עיטור CUPRA בספי דלתות קדמיות

משענת יד קדמית ואחורית
קונסולה קידמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

שקע 12V ללא מצת
תאי אחסון מתחת למושבים הקדמיים  

כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים
משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

עיצוב חיצוני
גג פנורמי עם סוכך

פנסי LED קדמיים ואחורים
מראות צד בצבע שחור עם איתות LED בגוף המראות

חלונות אחוריים מושחמים
סופיות אגזוז אובאליות

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי, בגימור שחור
קליפרים אדומים CUPRA )למעט חבילה כתומה(

235\35 R19 צמיגים
חישוקי סגסוגת

גלגל חלופי קטן חוסך מקום ומשקל

SEAT SYNC

מערכת SEAT SYNC מאפשרת לך ליהנות מסנכרון בהתאמה 
אופטימאלית לתפריטי הרכב השונים עם תצוגה גראפית 

והפעלה אינטואיטיבית של המערכת על ידי הנהג

CUPRA 19"

חישוק סטנדרטי

*לדגם 3 דלתות 7 כריות אוויר



התמונות להמחשה בלבד. נכון ליולי 2016. ט.ל.ח.

דגם
דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ

זיהום אוויר משולבבינעירוניעירוני
DSG 2.0 290 כ"סTSI 3D8.35.46.59

DSG 2.0 290 כ"סTSI 5D8.55.56.610

*6331 SEAT.CO.IL

715/2007*136/2014W :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
**הדרגה מחושבת לפי אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי


