ABT CUPRA XE podejmuje wyzwanie Extreme E podczas Copper X Prix
na pustyni Atacama w Chile
Czwarty wyścig sezonu Extreme E odbędzie się 24-25 września w Chile. Misją zawodów, w
których kierowcy ścigają się najszybszymi na świecie samochodami elektrycznymi, jest
zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi.
Copper X Prix odbędzie się na pustyni Atakama – najsuchszym niepolarnym regionie na
Ziemi.
Nie ma wątpliwości, że South American Copper X Prix będzie jednym z najbardziej surowych i
wymagających wyścigów serii EXTREME E dla elektrycznego samochodu CUPRA Tavascan XE.
Kierowcy zespołu ABT CUPRA XE uważają, że warunki w Chile mogą być podobne do rundy
otwierającej serię 2022 Extreme E, która odbyła się w Arabii Saudyjskiej, chociaż w
przeciwieństwie do Desert X Prix wysokość na odległym chilijskim płaskowyżu będzie
dodatkowym wyzwaniem. Kierowcy zespołu Nasser Al-Attiyah i Jutta Kleinschmidt startowali już
wcześniej w Chile. Zrozumienie terenu i doświadczenie z wcześniejszych wyścigów na dużej
wysokości mogą okazać się kluczowe dla wyników obu zawodników.
CUPRA w Chile
W sierpniu tego roku CUPRA weszła na rynek chilijski. Inaugurację marki uświetnił turniej padla,
jednego z najszybciej rozwijających się sportów w Europie i Chile. Wśród gości specjalnych na
wydarzeniu pojawił się ambasador CUPRY Fernando Belasteguín. Marka jest także Oficjalnym
Międzynarodowym Sponsorem Premium wszystkich zawodów w tej dyscyplinie (krajowych i
międzynarodowych) organizowanych przez WPT.
Wprowadzenie CUPRY w Chile wzmacnia dotychczasową obecność marki w Ameryce Łacińskiej.
Samochody hiszpańskiego producenta do tej pory można było kupić w Kolumbii, Peru i Meksyku.
CUPRA w grze Forza Horizon 5
Fani CUPRY mogą ścigać się elektrycznym samochodem terenowym CUPRA Tavascan XE w serii
Extreme E w nowej grze Xbox Forza Horizon 5. Gracze będą mogli sprawdzić swoje umiejętności
w najbardziej wyczerpujących i całkowicie elektrycznych wyścigach terenowych na świecie,
podobnie jak kierowcy zespołu ABT CUPRA XE Nasser Al-Attiyah i Jutta Kleinschmidt.
CUPRA to marka łącząca niekonwencjonalny styl, emocje i wyjątkowe osiągi. Powstała w 2018 roku w Barcelonie.
Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Martorell, a sprzedaż odbywa się poprzez sieć wyspecjalizowanych punktów
na całym świecie.
W 2021 roku CUPRA utrzymała trend wzrostowy i napędzana sukcesem Formentora potroiła swoją sprzedaż, uzyskując
poziom niemal 80 000 egzemplarzy.
Udowadniając, że elektryfikacja i sportowy charakter doskonale do siebie pasują, w 2021 roku CUPRA zaprezentowała
pierwszy w 100% elektryczny samochód marki – CUPRA Born. W 2022 roku firma poszerzyła gamę tego modelu o
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pojazdy z różnymi pojemnościami akumulatorów, a także o mocniejszą wersję e-Boost. Marka wprowadziła również
ekskluzywną, limitowaną edycję modelu CUPRA Formentor VZ5.
W 2024 roku premierę będzie miał drugi całkowicie elektryczny model marki – CUPRA Tavascan oraz pierwszy
zelektryfikowany sportowy SUV, czyli CUPRA Terramar. Rok później na motoryzacyjnym rynku pojawi się najbardziej
radykalna interpretacja miejskiego samochodu elektrycznego marki, inspirowana koncepcją CUPRA UrbanRebel.
CUPRA jest oficjalnym partnerem motoryzacyjnym klubu FC Barcelona oraz sponsorem zawodów World Padel Tour i
eSports Club Finetwork KOI. Wspiera takie projekty jak festiwal Primavera Sound oraz produkcja łodzi motorowych we
współpracy z De Antonio Yachts.
Ambasadorzy marki stanowią część międzynarodowego zespołu CUPRA Tribe i chcą być siłą napędową zmian. Wśród
nich są: miejski artysta działający pod pseudonimem TV Boy, złoci medaliści olimpijscy Adam Peaty, Melvin Richardson
i Saúl Craviotto, niemiecki bramkarz Marc ter Stegen oraz zdobywczyni Złotej Piłki i najlepsza piłkarka FIFA, Alexia
Putellas. Od 2022 roku polskim Partnerem marki CUPRA jest Szymon Godziek, zawodnik specjalizujący się w
ekstremalnym freestyle’u MTB i freeride.
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