CUPRA wchodzi w 2020 z czterema nowymi modelami
20 lutego w Martorell nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby marki CUPRA.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć oficjalna premiera czterech pojazdów marki: dwóch
wersji modelu CUPRA Leon, a także pierwszego elektrycznego samochodu
wyścigowego CUPRA e-Racer oraz wyczynowego CUPRA Leon Competición.
CUPRA Leon zadebiutuje w odsłonach dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań
wielbicieli hiszpańskiego producenta. Każdy z pojazdów będzie łączył w sobie odważny
design oraz imponujące osiągi wpisujące się w DNA marki. CUPRA zapowiada dwie wersje
osobowe modelu: standardowy hatchback oraz Sportstourer. Wśród szerokiej gamy
dostępnych systemów napędowych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy w historii
marki wysokowydajny napęd hybrydowy typu plug-in.
– Leon w wersji CUPRA okazał się absolutnym bestsellerem ze sprzedażą na poziomie 44
tysięcy sztuk – mówi Wayne Griffiths, prezes CUPRY. – Wprowadzając na rynek CUPRA
Leona, wzmacniamy markę i nadajemy nową tożsamość kultowemu modelowi.
Obok wariantów stworzonych z myślą o miejskich jezdniach pojawią się również pojazdy
wyścigowe. Nowy samochód TCR – CUPRA Leon Competición – wyróżniać się będzie
nadwoziem dostosowanym do sportowej jazdy, zoptymalizowanym rozkładem masy
oraz zwiększoną wydajnością aerodynamiczną. Dzień otwarcia Studia CUPRA wyznaczy
również premierę całkowicie elektrycznego samochodu CUPRA e-Racer, przedstawiciela
nowo powstającej klasy pojazdów E TCR.
Więcej informacji o premierowych modelach zostanie ogłoszonych bliżej daty
wydarzenia.

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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