
treptele inferioare datorită curbei 
de cuplu generoase. Consumul me-
diu obținut de noi în test s-a ridicat la 
10 l/100 km pentru un parcurs extraurban, la 
viteze ridicate pe autostradă și drumuri monta-
ne. Departe de cifrele oficiale furnizate de con-
structor, dar cumva de așteptat atunci când se 
pun în balanță și performanțele. 

 Cupra 280 cu transmisia opțională DSG sprin-
tează de la 0 la 100 km/h în doar 6.0 s, iar cu trans-
misia manuală, în 6.1.  Viteza maximă limitată la 
250 km/h e un aspect de la sine înțeles. Cuplul 
maxim de 350 Nm disponibil pe o plajă largă de 
turație, între 1700 și 5600 rpm, garantează o pu-
tere de propulsie impresionantă în orice situație.

Punctul slab al mașinii este interiorul, care 
diferă prea puțin față de cel al restului gamei. În 
afară de volanul sport teșit în partea inferioară și 
scaunele excelent profilate, foarte reușite de altfel 
și vizual, restul e dominat de același gri aproape 
omniprezent. Îmbinările sunt bune, dar asta este 

prea puțin ca să salvează întru 
totul situația. Dacă te uiți atent, vei 

remarca și pedalierul din aluminiu, și 
ceasurile de bord cu o grafică diferită. 
Comutatoarele, butoanele și manetele 

sunt acolo unde în mod intuitiv te aștepți să le 
găsești. Consola centrală lată atrage atenția, 
fiind orientată spre șofer, o arhitectură pe care 
sperăm să o vedem la cât mai multe mașini. 
Totul este corect, realizat „nemțește“, dar co-
rectitudinea nu e suficientă pentru cineva care 
țintește un model vârf de gamă. 

Am apreciat în schimb lista lungă de dotări 
standard. Pe ea se găsesc inclusiv farurile full 
LED, renumite pentru consumul redus de ener-
gie și durata de viață foarte lungă. În plus, tem-
peratura de culoare este foarte asemănătoare cu 
cea a luminii zilei, ceea ce înseamnă mai puțin 
stres pentru ochii celorlalți din trafic. 

Prețurile diferă puțin față de versiunea 
hatchback, acesta fiind un argument în plus 

în favoarea breakului. Astfel, cel mai ieftin ST 
Cupra costă 28.609 euro fără DSG, cu doar  
658 de euro mai mult, iar cu DSG, are un preț de 
30.545. Probabil însă că, având în vedere speci-
ficul pieței din România, valoarea de revânzare 
va fi mai mică. Față de concurența directă, León 
ST Cupra se prezintă onorabil, cu mențiunea că 
unele opționale au prețuri consistente.
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SEAT León ST Cupra reprezintă o 
alternativă perfect viabilă la modelul 
hatchback, fiind dedicată familiștilor. 
Nu renunță la latura sa sălbatică, 
pe care însă o scoate la vedere doar 
dacă acela de la volan își dorește cu 
adevărat. Numai interiorul, în special 
consola centrală, dezamăgește din 
cauza plasticelor prea puțin atractive. 

c oncluzie

Vopsite în roșu, etrierele de mari dimensiuni 
îți atrag imediat atenția.

În România va fi adusă doar versiunea 
mai puternică, de 280 CP, cea de 265 
nefiind luată în calcul. 

Unul dintre detaliile 
sportive din interior 

mai greu de observat –
pedalele de aluminiu 

Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

Date tehnice
2.0 TSI

L/4

1984

350/1700

280/5600

6.1

250

6,7

157

1440

28.609

2.0 TSI DSG

L/4

1984

350/1700

280/5600

6.0

250

6,6

154

1466

30.545

4535 x 1816 x 1439

2631

587/1470
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