
Ниво на оборудване Двигател Гориво
Пробег на ток 

(км)
CO2 емисии 

(гр/км)

Консумация на 
ток 

(kWh/100км)
Цена

BORN Ток 378 - 427 0 15,3 - 17,3 88 200 лв.

Ток 375 - 422 0 15,5 - 17,4 92 570 лв.
Ток 496 - 552 0 15,7 - 17,5 105 360 лв.

ЕКСТЕРИОР BORN eBoost

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
o ●

КОМФОРТ / ИНТЕРИОР

● -

o ●

● -
о ●
● ●
● ●
● ●
● -
- ●
● ●
● ●
● ●

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

● ●
● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
о ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

Park Assist (асистент за самопаркиране), преден и заден парктроник, OPS (оптична система за паркиране) и функция за внезапно спиране ● ●
● ●
● ●
● ●

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● ●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

ОКАЧВАНЕ

● ●
ГУМИ И ДЖАНТИ

● -
o ●
● ●

ЗАРЕЖДАНЕ

● -
● -
- ●
- ●
● ●

○ = Допълнително оборудване

Триточкови предпазни колани
Електронен имобилайзер

● = Серийно оборудване - = Не се предлага 

Декоративни елементи около въздуховоди с цвят Copper
Сенници с вградени огледала и LED осветление
Кожен отопляем мултифункционален спортен волан с динамично управление

Електрически, отопляеми и сгъваеми странични огледала с lowering функция за дясното огледало

Спортни черни седалки SEAQUAL Bucket със специфичен цвят на шевовете Palomino brown, централна конзола с подлакътник от Dinamica shark grey и 
интегрирана кутия за вещи, декоративни елементи от Dinamica shark grey на предните странични врати

Спортни електрически отопляеми седалки Granite Grey Dinamica Bucket със специфичен цвят на шевовете Palomino brown и функция за масаж, централна 
конзола с подлакътник от Dinamica shark grey и интегрирана кутия за вещи, декоративни елементи от Dinamica shark grey на предните странични врати

Шофьорска седалка регулируема на височина
Падаща делима облегалка на задната седалка (с чентрален подлакътник за eBoost)

BeatsAudio™ c 9 премиум тонколони, surround състема и subwoofer с обща мощност 395 Watt

Navi System+ с цветен сензорен екран 12" :
- 2 x USB тип С на предната конзола 
- 2 x USB тип С за зареждане за задните места
- Bluetooth с audio streeming
- Гласови команди
- Пътна карта за Европа

Full Link wired&wireless с WLAN
CUPRA Connect PLUS със Safety & Service за 10 години, Remote access, Online infotainment apps за 3 години (апликация с която потребителя получава 
информация относно трафика, статуса на автомобила, местоположение на автомобила, дистанционно отключване/заключване, скорост на автомобила)

Дигитално радио DAB (Digital Audio Broadcasting)

Черен интериорен таван
Алуминиеви спортни педали

Предни и задни електрически стъкла с дистанционен контрол от ключа

CUPRA отопляем мултифункционален кожен волан с динамично управление, бутон за режим CUPRA и бутон за смяна на режима за шофиране

Изход 12V в багажното отделение

SEAT Full LED светлини с динамично автоматично регулиране - дневни, предни, задни с цяла светеща ивица и welcome light на страничните огледала
Черни рейки на покрива, черни арки над калниците и праговете
Черни лайсни на прозорците на автомобила
Аеродинамичен пакет (заден спойлер, странични прагове, заден дифузьор)

Тонирани задни стъкла

Черно арматурно табло от мек материал със специфичен цвят на шевовете Palomino brown и декоративен орнамент Dark Aluminium Matt

Дръжки на вратите в цвета на купето

Аутотехника ООД

CUPRA BORN MY23

eBoost

Серийно оборудване

Странични огледала в тъмно сив цвят

Батерия 58 kWh с мощност 204 к.с. 1-степенна автоматична кутия със задно задвижване

Батерия 58 kWh с мощност 231 к.с. 1-степенна автоматична кутия със задно задвижване
Батерия 77 kWh с мощност 231 к.с. 1-степенна автоматична кутия със задно задвижване

Цветно дигитално арматурно табло TFT 5,3" 

Електронна паркинг спирачка с функция "Auto Hold"
LED интериорно амбиентно осветление 

7 въздушни възглавници - 2 предни, 2 странични, 2 тип завеси, 1 централна
Предупредителен сигнал за непоставени предни и задни колани
ISOFIX подготовка за закрепване на общо два броя детски столчета
ABS+ASR (електронна система за контрол на сцеплението)
XDS - допълнителна функция към електронната блокировка на диференциала спомагаща се за по-стабилното управление на автомобила в завой
Система "Front Assist" за наблюдение на зоната пред автомобила с предупреждение и функция за аварийно спиране при поява на автомобили, пешеходци, 
велосипедисти

Централно дистанционно заключване и KESSY GO система за безконтактно запалване на двигателя
Двузонов климатроник с Aircare с управление чрез медийната система

Камера за обратно виждане
Drive Profile с избор на четири режима за шофиране

Сензор за дъжд / електрохромно вътрешно огледало / автоматични светлини с автоматична функция "Coming home"

Lane assist система с ограничител на скоростта и система против умора

Просвет (clearance) 150mm 

18" алуминиеви джанти CYCLONE с гуми 215/55 R18 95T
19" алуминиеви джанти TYPHOON Sport Black Machined с гуми 215/50 R19 93T
Авариен кит за спукана гума с компресор и пяна

Пакет Pilot M : адаптивен автопилот с функция follow to stop, Front Light Assist (FLA), система за разпознаване на пътните знаци
ESC (електронна система за контрол на стабилността)+сензор за налягане на гумите

7,2 kW AC капацитет за батерия 45 kWh / 11 kW AC капацитет за батерия 58 kWh
100 kW DC капацитет за батерия 58 kWh / 125 kW DC капацитет за батерия 77 kWh

50 kW DC капацитет за батерия 45 kWh / 100 kW DC капацитет за батерия 58 kWh

11 kW AC капацитет
MODE 3 кабел за зареждане тип 2/3, 16А
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K Екслузивен цвят металик (Aurora Blue 0F0F) 1 960 лв.
M 1 310 лв.
O Тъмно сив цвят (Vapor Grey C2C2) без доплащане

P20 2 070 лв.

P21 3 580 лв.

P8Y 2 400 лв.
P8Y 1 960 лв.
P8Z 2 930 лв.
P8Z 2 510 лв.
PCA MODE 3 кабел за зареждане 32А 390 лв.
PCO Тонирани задни стъкла 550 лв.

PFD 1 840 лв.

PHP Термопомпа със стационарно отопление 2 610 лв.

PK0 1 720 лв.

PK1 1 720 лв.

PK8 1 210 лв.

PK9 1 210 лв.

PLG 4 160 лв.

PLN 3 720 лв.

PNB 1 040 лв.
PTC Skyline панорамен покрив 290 лв.

PUZ 3 960 лв.

PUZ 3 530 лв.

PVD Пакет Cargo : двоен под в багажника, MODE 2 кабел за зареждане 10А 770 лв.
PVV 870 лв.
PW1 870 лв.
PYA 2 160 лв.
PYA 550 лв.
PYB 1 640 лв.
PZL 270 лв.
PZT Head-up display 2 160 лв.
WAS 870 лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

❷Ценоразписните цени не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси
❸В ценоразписните цени са включени мита, ЕКО такса, ДДС и транспорт до съответното дилърство на SEAT
❹Аутотехника ООД си запазва правото да променя без предизвестие посочените цени и оборудване
❺Аутотехника ООД не носи отговорност за допуснати печатни грешки

❻Всички цени са в лева с включен 20%ДДС;
❼Ценовата листа е валидна от 20.03.2023г.
❽Снимките са с илюстративна цел

за всички нива

BORN
20" алуминиеви джанти FIRESTORM 31/5 Machined Glossy Sport Black с по-широки гуми Performance 235/40 R20 96Y XL sportiv / DCC 
(Dynamic chassis control) - адаптивна система за електронно регулиране на окачването с усъвършенствена система която променя 
отношението на системата на волана спрямо скоростта и осигурява най-подходящото поведение на автомобила

20" алуминиеви джанти FIRESTORM 31/5 Machined Glossy Sport Black с по-широки гуми Performance 235/40 R20 96Y XL sportiv / DCC 
(Dynamic chassis control) - адаптивна система за електронно регулиране на окачването с усъвършенствена система която променя 
отношението на системата на волана спрямо скоростта и осигурява най-подходящото поведение на автомобила

eBoost

❶Гаранция 5 години до 150.000 км пробег

Пакет Pilot M+ : сигнализатор за движение зад автомобила, система за следене на мъртва точка, Exit Assist (не се комбинира с PZC)

Пакет Below Zero : отопляеми предни седалки, отопляеми дюзи на челното стъкло (не се комбинира с PLG и PLN)
Fast Charging с 100 kW DC капацитет (предлага се само за батерия 45 kWh)

19" алуминиеви джанти TYPHOON 31/2 Machined Glossy Black с Copper детайли и гуми 215/50 R19 93T
19" алуминиеви джанти TYPHOON 31/2 Machined Glossy Black с Copper детайли и гуми 215/50 R19 93T
19" алуминиеви джанти TYPHOON 31/1 Sport Black Machined с гуми 215/50 R19 93T

BORN
eBoost

за всички нива
за всички нива

BORN
eBoost

Пакет Protect : фабрична аларма с интериорен обемен датчик, секретни болтове за гумите, Pre-crash Assist

20" алуминиеви джанти HURRICANE 31/3 Machined Aerowheels Sport Black "e-racer" с гуми 215/45 R20 95T 

20" алуминиеви джанти BLIZZARD 31/4 Machined AeroWheels с Glossy Black / Copper детайли и гуми 215/45 R20 95T
20" алуминиеви джанти HURRICANE 31/3 Machined Aerowheels Sport Black "e-racer" с гуми 215/45 R20 95T 

20" алуминиеви джанти BLIZZARD 31/4 Machined AeroWheels с Glossy Black / Copper детайли и гуми 215/45 R20 95T

eBoost
BORN

за всички нива

BORN
BORN
BORN

BORN

BORN
за всички нива

за всички нива

за всички нива

за всички нива

за всички нива

за всички нива

за всички нива

за всички нива

за всички нива
BORN

за всички нива

BORN

eBoost

ЦЕНОВА ЛИСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

за всички нива
за всички ниваЦвят металик (Glacial White 2Y2Y, Rayleigh Red P8P8, Geyser Silver 1T1T, Quasar Grey 5V5V)

Пакет Tech M : KESSY Advance система за безконтактно централно заключване и запалване на двигателя, осветление на дръжките на 
вратите, Car2X High функция, безжично зарядно устройство за мобилен телефон (не се комбинира с PK0, PK1 и PK8 / изисква WAS)

Спортни електрически отопляеми седалки Aurora Blue Dinamica Bucket със специфичен цвят на шевовете Palomino brown и функция за 
масаж, централна конзола с подлакътник от Aurora Blue и интегрирана кутия за вещи, декоративни елементи от Aurora Blue на предните 
странични врати, синьо арматурно табло, отопляеми дюзи на челното стъкло

BeatsAudio™ c 9 премиум тонколони, surround състема и subwoofer с обща мощност 395 Watt

Промо пакет : PTC Skyline панорамен покрив + PNB BeatsAudio™ c 9 премиум тонколони, surround състема и subwoofer с обща 
мощност 395 Watt

Пакет Tech M : KESSY Advance система за безконтактно централно заключване и запалване на двигателя, осветление на дръжките на 
вратите, Car2X High функция, безжично зарядно устройство за мобилен телефон (не се комбинира с PK0, PK1 и PK9)

Спортни електрически отопляеми седалки Granite Grey Dinamica Bucket със специфичен цвят на шевовете Palomino brown и функция за 
масаж, централна конзола с подлакътник от Dinamica shark grey и интегрирана кутия за вещи, декоративни елементи от Dinamica shark 
grey на предните странични врати, отопляеми дюзи на челното стъкло

Пакет Tech L : KESSY Advance система за безконтактно централно заключване и запалване на двигателя, осветление на дръжките на 
вратите, Car2X High функция, безжично зарядно устройство за мобилен телефон, интелигентен Park Assist IPA (не се комбинира с PK1, 
PK8 и PK9)
Пакет Tech L : KESSY Advance система за безконтактно централно заключване и запалване на двигателя, осветление на дръжките на 
вратите, Car2X High функция, безжично зарядно устройство за мобилен телефон, интелигентен Park Assist IPA (не се комбинира с PK0, 
PK8 и PK9 / изисква WAS)

Промо пакет : PTC Skyline панорамен покрив + PK8 Пакет Tech M KESSY Advance система за безконтактно централно заключване и 
запалване на двигателя, осветление на дръжките на вратите, Car2X High функция, безжично зарядно устройство за мобилен телефон 
+ PZT Head-up display (не се комбинира с PK0, PK1 и PK9)

DCC (Dynamic chassis control) - адаптивна система за електронно регулиране на окачването с усъвършенствена система която променя 
отношението на системата на волана спрямо скоростта и осигурява най-подходящото поведение на автомобила
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