CUPRA Formentor z nagrodą
Automotive Brand Contest 2019
Nowy samochód hiszpańskiej marki CUPRA zdobył pierwsze miejsce w kategorii
pojazdów koncepcyjnych Automotive Brand Contest 2019. Model Formentor został
zaprezentowany po raz pierwszy na tegorocznych targach motoryzacyjnych
w Genewie.
Automotive Brand Contest to prestiżowa nagroda przyznawana przez niemiecką radę wzornictwa
doceniająca najważniejsze osiągnięcia designerskie na świecie w branży motoryzacyjnej. To
jedyny międzynarodowy konkurs wzorniczy dla producentów samochodów, co przekłada się na
szczególnie silną konkurencję. Na członków jury składają się przedstawiciele mediów, świata
wzornictwa, komunikacji oraz pracownicy naukowi.
To już druga z rzędu nagroda designerska dla CUPRY. W 2018 roku model e-Racer, pierwszy
całkowicie elektryczny wyścigowy samochód zdobył to samo wyróżnienie. – Jesteśmy szczęśliwi
i zaszczyceni, że drugi rok z rzędu wygrywamy tak ważną nagrodę dla samochodów
koncepcyjnych
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– To wyróżnienie dla całego zespołu projektantów i potwierdzenie słuszności designerskich
rozwiązań, które składają się na tożsamość naszej marki.
Design, który przyciąga wzrok
CUPRA Formentor została zaprojektowana, by wywoływać emocje swoim silnym charakterem.
Niskie zawieszenie podkreśla dynamiczność, a silnie zakreślony tył i maska pojazdu potwierdzają
stojący za nim zamysł. Wyrazista karoseria Formentora pasuje do wnętrza, które łączy
nowoczesność ze sportowym duchem. Pasażerowie mogą w pełni doświadczyć komfortu CUPRY
otoczeni wysokiej klasy materiałami wykończeniowymi.
Zrównoważona przyszłość
Nowy samochód koncepcyjny, w całości wymyślony i zaprojektowany zgodnie z tożsamością
CUPRY, wskazuje przyszłość rozwoju marki. Wydajny napęd hybrydowy typu plug-in to
potwierdzenie procesu elektryfikacji, w którym producent bierze czynny udział. Dzięki temu
Formentor łączy oczekiwania wysokich osiągów z bardziej zrównoważoną efektywnością.

Połączenie napędu spalinowego z elektrycznym to z jednej strony 245 koni mechanicznych
mocy, ale z drugiej 50-kilometrowy zasięg na samym napędzie elektrycznym.
CUPRA Formentor, pojazd zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami, będzie
wytwarzana w zakładach CUPRY w hiszpańskim Martorell. Początek produkcji i sprzedaży jest
planowany na 2020 roku.

CUPRA to marka dla wyjątkowych ludzi. Zaprojektowana, by urzec tych, którzy poszukują takich
wartości, jak wyjątkowość, wyrafinowanie i sportowe osiągi. Nadszedł czas, aby miłośnicy
motoryzacji odkryli nowy wymiar aut, które spełnią ich oczekiwania. Wraz z wprowadzeniem na
rynek nowych modeli, CUPRA będzie dbała o sportowego ducha i wyścigowe tradycje, startując w
serii TCR. CUPRA zyskuje własną tożsamość i jest gotowa, by podbić serca nowej grupy
entuzjastów, korzystając z sieci ponad 280 specjalnie wybranych dealerów SEAT-a w całej
Europie.
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SEAT jest jedyną firmą z sektora motoryzacyjnego, która projektuje, rozwija i produkuje
samochody w Hiszpanii. SEAT, będący częścią Grupy Volkswagen, to międzynarodowy koncern z
siedzibą w Martorell koło Barcelony, eksportujący około 80% swojej produkcji do ponad 75
krajów. W 2018 roku SEAT osiągnął ogólnoświatową sprzedaż na poziomie 517 600 pojazdów, co
stanowi najwyższy wynik w ciągu 68 lat jego istnienia.
Grupa SEAT zatrudnia ponad 15 000 wykwalifikowanych pracowników w trzech zakładach
produkcyjnych w Barcelonie: Zona Franca, El Prat de Llobregat i Martorell, gdzie powstają między
innymi niezwykle popularne modele Ibiza, Leon i Arona. Ponadto firma produkuje model Ateca w
Republice Czeskiej, model Alhambra w Portugalii, model Tarraco w Niemczech oraz model Mii na
Słowacji.

