Nowy SEAT

Leon

Jesteśmy SEAT. Stworzeni w słońcu Barcelony. Tryskający
optymizmem. Zmieniający nastawienie do życia. Bo
wiemy, że w życiu trzeba wybierać to, co najlepsze – wtedy
wszystko jest możliwe.
Właśnie dlatego nowy SEAT Leon jest tak wyjątkowy.
Zaprojektowany w jaśniejszej perspektywie. Przepełniony
pozytywną energią. Stworzony, byś Ty jechał naprzód.
Zawsze widoczny. Zawsze oryginalny. Jesteś gotowy?
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Wyraziste linie nadwozia. Sportowy wygląd.
Nowoczesne wnętrze i zaawansowany system
oświetlenia. Nowy SEAT Leon ma wszystko to, dzięki
czemu nie przejedziesz niezauważony.
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Design, który
porusza.

Koniec oczekiwania. Nadchodzi SEAT Leon czwartej
generacji. Nowy, śmiały design. Sportowa, dynamiczna
linia. Nowoczesne technologie umożliwiające pełną
łączność. Przestronniejsze wnętrze. Wyjątkowy system
oświetlenia. Więcej oferowanych silników, w tym elektryczny
napęd e-HYBRID przeznaczony specjalnie dla nowego
SEAT Leona oraz dla jego pojemniejszej wersji Leon
Sportstourer. To jest Twój Leon. Miłej podróży!

Nadchodzi
nowy dzień.
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Z przodu grill z trójwymiarowym wzorem i pełne światła LED.
Z tyłu zintegrowane światła LED. Lepsze proporcje, bardziej
wyraziste linie. Nowy SEAT Leon wyróżnia się designem który
jest bardziej pociągający niż kiedykolwiek wcześniej.
Uwodzicielska sylwetka i dynamiczne linie nadają mu
świeższego i sportowego charakteru. Oryginalne przetłoczenia
dodają energii i przyciągają wzrok. Ten samochód naprawdę
się wyróżnia. Nawet gdy stoi w miejscu.
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STYLISTYKA NADWOZIA

Większy.
Jaśniejszy.
Odważniejszy.

Twoja podróż.
Uwodzi
stylistyką.

STYLISTYKA NADWOZIA

Nowy SEAT Leon to jeszcze więcej powodów, by podchodzić
z optymizmem do każdego dnia. Zapisana odręcznym pismem
nazwa modelu podkreśla jego wyjątkowy charakter. Aluminiowe
felgi Performance 18” Machined pomagają pewnie zmierzać
naprzód. Dynamiczne kierunkowskazy podkreślają każdy skręt.
Przez panoramiczny dach wpływa pozytywna energia. Jutro
należy do optymistów.
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STYLISTYKA WNĘTRZA

Wejdź do środka. Wybierz kolor oświetlenia wnętrza.
Spójrz na łuk świetlny biegnący przez całą deskę
rozdzielczą. Łącząc design z funkcjonalnością, światło
to miga również wówczas, gdy otwarcie drzwi może
spowodować zagrożenie. Centralna część deski
rozdzielczej jest delikatnie zwrócona w stronę kierowcy,
abyś miał lepszy dostęp do 10-calowego dotykowego
ekranu nawigacji. Większy komfort, lepsze połączenie.
Więcej powodów, by cieszyć się jazdą.
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Miejsce w którym
rozpoczyna się następna
przygoda.

Powiększ strefę
komfortu.
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KOMFORT

Nowe wnętrze jest bardziej przestronne i idealnie
wyposażone, dla większego komfortu. Dopasuj je
do siebie. Wygląd wnętrza dopełnia tapicerka
z mikroﬁbry Dinamica. Ambitne plany? Leon
Sportstourer oferuje 1600 litrów przestrzeni
bagażowej ze złożonymi tylnymi siedzeniami.
Bagażnik możesz łatwo otworzyć ruchem nogi,
bez
używania
rąk.
Potrzebujesz więcej
przestrzeni? Możesz złożyć modułowe fotele,
zapewniając sobie dodatkowe miejsce na swoje
ambitne plany.
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Przed Tobą
świetlana
przyszłość.
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TECHNOLOGIA

Muzyka. Informacje o trasie. Mapy 3D. Rozmowy telefoniczne.
Sterowanie klimatyzacją. Dostosuj swój
wirtualny kokpit,
wybierając jedną z opcji wyglądu. Połącz 10-calowy ekran systemu
nawigacji ze swoim telefonem. Ustaw tryb jazdy dla szybszej
reakcja silnika, bardziej komfortowego zawieszenia lub trybu Eco.
Wszystko to możesz również zrobić, wydając polecenia głosowe.
Trzymając ręce na kierownicy, po prostu powiedz Leonowi, co
chcesz zrobić.

Twój samochód.
Zawsze połączony ze światem.
Nowy SEAT Leon zapewnia Ci stałą łączność ze światem. Niezależnie czy prowadzisz, czy wyszedłeś na
zewnątrz. Dzięki aplikacji SEAT CONNECT zawsze pozostaniesz w kontakcie z samochodem. Aplikację
możesz też uruchomić za pomocą ekranu dotykowego, aby zaplanować trasę lub ustawić listę odtwarzania.
Możesz również znaleźć parkingi, sprawdzić aktualny ruch i uzyskać informacje o trasie, aby podróż minęła
Ci jeszcze przyjemniej. Zawsze z Tobą, zawsze w gotowości. To właśnie jest prawdziwa komunikacja.
Odkryj pakiety SEAT CONNECT. Ciesz się pełną łącznością ze światem.

Zdalny dostęp.

Bezpieczeństwo i serwis.

Usługi multimedialne online.

Dzięki pakietowi zdalnego dostępu pozostajesz
połączony z samochodem nawet gdy jesteś
poza nim. Po prostu weź telefon i jedź.

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy na
drodze? Funkcja Safety & Service zapewni
stałą łączność. Szczególnie wtedy, gdy
najbardziej jej potrzebujesz.

Cyfrowy świat oznacza nieprzerwaną
dostępność treści. Bo gdy pozostajesz
w kontakcie, nic nie jest niemożliwe.

SEAT CONNECT

• Po co Ci klucz, skoro masz telefon? Samochód
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•
•
•
•

możesz otwierać i zamykać, dotykając ekranu
telefonu.
Nie jesteś pewny, czy wyłączyłeś światła?
Sprawdź stan oświetlenia i klimatyzacji.
Nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś? Znajdź
samochód dzięki funkcji Parking Position.
Pożyczyłeś Leona znajomemu? Sprawdź, czy
jedzie zgodnie z przepisami i czy pozostaje
w umówionym obszarze.
Zachowaj spokój i nie przerywaj tego, co
robisz. Za pomocą smartfona Twój Leon
zawiadomi Cię, gdy wykryje próbę kradzieży.

•
•
•
•

Zachowaj
bezpieczeństwo,
pozostań
w kontakcie. Dzięki funkcji Emergency Call
w razie wypadku samochód automatycznie
wykona połączenie alarmowe.
Potrzebujesz pomocy?
Naciśnij przycisk
Breakdown Call – połączysz się z naszą
infolinią i uzyskasz wsparcie.
Masz pytania? Naciśnij przycisk Customer
Care, aby połączyć się z Serwisem SEAT.
Nadszedł czas przeglądu? Twój lokalny
zakład serwisowy otrzyma informacje
o statusie samochodu i samodzielnie
zaplanuje serwis.

•
•
•
•

Bądź połączony. Otrzymuj informacje
o ruchu i warunkach na drodze
aktualizowane w czasie rzeczywistym.
Gotowy na wszystko. Znajdź najbliższe
parkingi i stacje benzynowe.
Jak najlepiej tam dojechać? Funkcja
obliczania trasy online pomoże Ci
zoptymalizować podróż.
Po prostu wypowiedz polecenie. Głosowo
możesz również włączyć nawigację, radio
i media.

Nowy sposób na
realizację celów.
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Należy pamiętać, że systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie
w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest
zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę.

DOŚWIADCZENIE Z JAZDY

Sprytne pomysły, które ułatwiają życie. System
bezkluczykowego dostępu Kessy automatycznie
odblokuje drzwi samochodu gdy się do niego zbliżysz.
Dzięki funkcji ogrzewania postojowego samochód
wcześniej nagrzeje się do Twojej ulubionej temperatury.
Wyjeżdżając, nie zapomnij umieścić smartfona
w ładowarce indukcyjnej Connectivity Box. Jeżeli jesteś
w długiej podróży, bądź spokojny – system wykrywania
zmęczenia będzie kontrolował, czy zachowujesz
czujność. A gdy już dotrzesz do celu, asystent
parkowania przejmie sterowanie samochodem
i z łatwością wjedzie w ciasne miejsce postojowe.

DOŚWIADCZENIE Z JAZDY

Stoisz w korku?
Wspaniale –
posłuchaj
muzyki!
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Dzięki systemowi BeatsAudio™ możesz słuchać muzyki w jej czystej
postaci. Zupełnie nowe doświadczenia akustyczne, stworzone specjalnie
dla Twojego Leona. Dziesięć głośników, w tym dwa umieszczone z tyłu
głośniki wysokotonowe, wraz ze wzmacniaczem o mocy 340 W całkowicie
zanurzą Cię w muzyce.

Przed Tobą tylko droga.
Żadnych problemów.
Po co się martwić? Jesteśmy z Tobą.
Nowy
SEAT
Leon
łączy
wysokie
osiągi z zaawansowanymi systemami
wspomagania jazdy. To inteligentna
technologia
bezpieczeństwa,
która
pomaga przewidywać i reagować na
nagłe sytuacje na drodze.

Funkcja ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu
Exit Assist.
Powiedz "nie" zadrapaniom. Podczas wyjeżdżania z miejsca
parkingowego, system powiadamia o zbliżaniu się pojazdów lub
przeszkód za pomocą znaku akustycznego i wizualnego. Jeśli nie
zareagujesz, hamuje automatycznie aby uniknąć kolizji.

BEZPIECZEŃSTWO

System monitorowania martwego pola Side Assist z sygnalizacją
o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning.
Zobacz to, co niewidoczne. System monitorowania „martwego pola” monitoruje samochód
tam, gdzie nie sięga Twój wzrok, w promieniu do 70 metrów. A gdy będziesz chciał wysiąść
z samochodu, system sygnalizacji zagrożeń ostrzeże Cię o będących w pobliżu przechodniach,
rowerach i innych przeszkodach. Sygnał dźwiękowy i migająca dioda na drzwiach poinformują
Cię, że otwarcie drzwi może spowodować wypadek.

Asystent pasa ruchu Lane Assist.
Nie zbaczaj z pasa ruchu. Kamera wykrywa oznaczenia drogowe
i ostrzega, jeśli masz zamiar przekroczyć linię. System wspiera Cię
również poprzez aktywne korygowanie układu kierowniczego, aby
utrzymać Cię na właściwym torze. System może rozpoznać tymczasowe
oznaczenia, takie jak barierki drogowe lub barierki ochronne.
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Należy pamiętać, że systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę.

Na drodze.
Pod kontrolą.
System rozpoznawania znaków drogowych.
Kamera w podstawie lustra wewnętrznego Twojego Leona
rozpoznaje i odczytuje znaki drogowe, pokazując informacje na
Wirtualnym Kokpicie. System na bieżąco informuje Cię
o ograniczeniach prędkości i ograniczeń podczas podróży.

Predykcyjny tempomat (ACC) z systemem kontroli
odstępu Front Assist.
Za pomocą kamer aktywny tempomat nieustannie przewiduje ewentualne
zagrożenia. SEAT Leon zawsze odpowiednio zareaguje, gdy na Twój pas
zacznie wjeżdżać inny samochód lub gdy wykryje, że zbyt szybko wchodzisz
w zakręt. Predykcyjny tempomat (ACC) może teraz łączyć się z systemem
nawigacji, aby analizować zakręty i ograniczenia prędkości, a następnie
uwzględniać te dane przy regulowaniu prędkości jazdy.

Asystent podróży z asystentem jazdy w korku Travel Assist.
System Travel Assist to idealny pomocnik podczas jazdy, który monitoruje drogę i za
pomocą kamer wyszukuje roboty drogowe, sygnalizację świetlną, znaki drogowe i zakręty.
Na podstawie tych informacji system reguluje prędkość jazdy, pomagając Ci pokonać
wszelkie pojawiające się przeszkody.
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Nowej generacji system wspomagania awaryjnego regularnie
sprawdza, czy potrzebujesz pomocy. Gdy wykryje brak
aktywności za kierownicą, dwukrotnie delikatnie zahamuje
samochód, aby Cię ostrzec. Jeśli nie zareagujesz, system
przejmie kontrolę nad pojazdem – włączy światła awaryjne,
aby zaalarmować innych kierowców oraz automatycznie
zwolni i zatrzyma samochód.

BEZPIECZEŃSTWO

Inteligentny asystent bezpieczeństwa
Emergency Assist.

Moc Leona. Zalety silnika elektrycznego. Elastyczność
hybrydy. Kto powiedział, że nie można mieć wszystkiego?
Nowy SEAT Leon e-HYBRID, oferowany w wersjach Leon
5D i Leon Sportstourer, to coś więcej niż standardowy
samochód hybrydowy. Jak w większości tego typu
pojazdów, akumulator ładuje się automatycznie. Lecz
jest też opcja „plug-in”. Oznacza to, że samochód
korzysta w pierwszej kolejności z napędu elektrycznego,
a silnik spalinowy zapewnia tylko dodatkową moc. Aby
naładować akumulator, należy jedynie podłączyć go do
standardowego gniazda zasilania.

e-HYBRID.
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Ograniczaj emisję,
nie swoje plany.
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Więcej mocy, więcej wolności.

Podłącz. Naładuj. Jedź.

Silnik elektryczny o mocy 85 kW współpracuje z silnikiem TSI
o pojemności 1,4 litra, zapewniając łączną moc 204 KM. Jadąc
tylko na napędzie elektrycznym, możesz przejechać do 64 km*,
nie emitując CO2, co umożliwia Ci wjazd do wszystkich „stref
niskiej emisji”. A przy współpracy obu silników, Leon e-HYBRID
może przejechać bez tankowania nawet do 800 km.

W domu czy na trasie, podłączenie nowego SEAT-a
Leona e-HYBRID jest wyjątkowo szybkie i łatwe.
Czas ładowania wynosi 3 godziny przy użyciu
ładowarki Wallbox lub 6 godzin w przypadku
standardowej wtyczki. Nie ma już dla Ciebie granic.

* Dane dla nadwozia hatchback wg WLTP.

Cenisz ekologię, lecz nie chcesz się ograniczać? Dzięki innowacyjnemu
połączeniu silnika elektrycznego i spalinowego, SEAT Leon e-HYBRID to
doskonały wybór dla tych szukających rozwiązań niskoemisyjnych.

Zaprojektowany, by lśnić. Zasilany pozytywną energią. Nowy
SEAT Leon robi na drodze wrażenie. Lecz jego styl zależy
od Ciebie – wybierz więc wykończenie, felgi, kolor i rodzaj
tapicerki. Twój Nowy Leon już czeka.
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W jaki sposób
chcesz
błyszczeć?

Naśladować innych?
Nie ma mowy.
Czasem trzeba wyjść poza utarte schematy, aby osiągnąć swój cel. Wersja
FR nadaje Leonowi jeszcze więcej stylu i sportowego charakteru. Obniżone
o 15 mm zawieszenie zapewnia bardziej dynamiczny styl jazdy, a dzięki
zderzakom FR i 18-calowym felgom aluminiowym samochód wygląda
jeszcze lepiej.

FR.
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Pełna kontrola.

Usiądź wygodnie.

Dzięki
wielofunkcyjnej,
sportowej
kierownicy FR obszytej skórą z czerwonymi
przeszyciami każda chwila na drodze jest
przyjemniejsza.

Sportowe fotele nowego SEAT-a Leona
utrzymują Cię w odpowiedniej pozycji nawet
na ostrych zakrętach. Dla większego komfortu
możesz wybrać nową tapicerkę Dinamica
z mikroﬁbry.

Wyposażenie
standardowe.
Stwórz odpowiednią atmosferę.

Zawsze w kontakcie.

Ambientowe oświetlenie rozciąga się wokół całego
kokpitu. Jego kolor możesz dobrać do swojego
nastroju. Dzięki niemu jazda nowym Leonem staje
się wyjątkowym doświadczeniem.

Dzięki aplikacji SEAT CONNECT i systemowi
nawigacji z 10-calowym ekranem, podczas jazdy
pozostajesz w stałym kontakcie ze światem.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Full LED:

Systemy wspomagające kierowcę:

Nadwozie:

Koła i zawieszenie:

Elementy funkcjonalne:

SEAT Drive Proﬁle:

• Lusterka boczne w kolorze Cosmo Grey

• 17-calowe felgi aluminiowe FR

• Oświtlenie LED w przednich drzwiach

• 4 proﬁle jazdy umożliwiające zmianę reakcji
silnika, wspomagania kierownicy oraz skrzyni
biegów DSG

i klamki w kolorze nadwozia
• Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze
Cosmo Grey

DYNAMIC
• Sportowe zawieszenie
z prześwitem obniżonym o 15 mm

• Dedykowana osłona chłodnicy FR

Komfort:

Dziewięć głośników premium, jeden subwoofer,
wzmacniacz o mocy 340 W oraz najnowsza
technologia Surround. System dźwiękowy Beats
Audio™ sprawia, że Twoja podróż jest pełna emocji.
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Felgi aluminiowe Performance 18”
w kolorze Cosmo Grey. Idealne połączenie
estetyki i osiągów.

z gniazdka domowego (10A, mode 2)(PHEV)
• Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Wnętrze:

(dotyczy Leona hatchback)

• Wnętrze FR w kolorze czarnym,

• Dedykowane zderzaki FR

• Cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym

• Przyciemniane tylne szyby

tapicerka graﬁtowa z czerwonymi

Oświetlenie:

• Podświetlane nakładki progowe FR /

przeszyciami, elementy

• Przednie światła przeciwmgielne LED

ekranem TFT 10,25”

Poczuj drogę.

• Kabel do ładowania prądem zmiennym AC

Wirtualny kokpit:

• Elektrycznie regulowane, podgrzewane

Otocz się dobrym brzmieniem.

w kolorze Cosmo Grey

w czerwonym kolorze

i składane lusterka boczne z funkcją
automatycznego obniżania się lusterka pasażera
podczas cofania

Xcellence w przednich drzwiach
w technologii LED

dekoracyjne imitujące
szczotkowane aluminium
• Sportowa kierownica
wielofunkcyjna z logo FR obszyta
skórą z czerwonym przeszyciem
• Sportowe przednie fotele
z obiciem z tkaniny

z funkcją doświetlania zakrętów

Chcesz być
w centrum uwagi?
Wykończenie Xcellence zawiera wszystko, co niezbędne oraz
o wiele więcej. Ekskluzywne detale na zewnątrz, szeroka
gama lakierów metalizowanych, elementy wewnętrzne
i tapicerki. Leon Xcellence dodaje klasy każdej podróży.

42

Wyglądasz świetnie.

Detale dla fanów.

Wyjątkowy przedni grill
z wytłaczanymi
elementami w kolorze chromu zdecydowanie
wyróżnia ten wariant wykończenia od
pozostałych.

Styl przede wszystkim. Podświetlane progi drzwi,
detale w kolorze chromu i logo Xcellence.

Xcellence.

Wyposażenie
standardowe.
Piękno światła.

Spójrz w niebo.

Rozświetl każdą podróż. Nowe, zintegrowane
tylne światła LED biegnące przez całą szerokość
samochodu sprawiają, że obok nowego Leona
nie da się przejść obojętnie.

Większy i jaśniejszy dach panoramiczny
wpuszcza do samochodu jeszcze więcej
światła i pozytywnej energii.

Kierownice:

Zawsze stylowo.

Twoja podróż. Twój klimat.

• Sportowa kierownica

Chromowane relingi dachowe to tylko jeden
z elementów, które sprawiają, że Leon w tej wersji
lśni własnym blaskiem.

Ciepło czy zimno? Dzięki 3-strefowej klimatyzacji
Climatronic każdy może wybrać dla siebie idealną
temperaturę.
Od
kierowcy
po
pasażerów
podróżujących na tylnym siedzeniu.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Full LED:

Komfort:

Nadwozie:

• Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica

• Dedykowana osłona chłodnicy Xcellence

przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane
i składane lusterka boczne z funkcją

w kolorze chromu
• Relingi dachowe w kolorze chromu
(dotyczy tylko Leona Sportstourer)

Fotele i elementy
ozdobne:
• Sportowe przednie fotele
z obiciem z tkaniny
• Fotel kierowcy i pasażera

automatycznego obniżania się lusterka pasażera

• Listwa okien w kolorze chromu

z regulacją podparcia odcinka

podczas cofania

• Listwa okien w kolorze chromu i relingi

lędźwiowego

• System bezkluczykowego dostępu
i uruchamiania samochodu KESSY

dachowe w kolorze chromu (dotyczy
Leona Sportstourer)
• Podświetlane nakładki progowe FR /

Oświetlenie:
• Przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją
doświetlania zakrętów
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Xcellence w przednich drzwiach
w technologii LED
• Przyciemniane tylne szyby

Elementy funkcjonalne:
• Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
(dotyczy Leona hatchback)
• Oświtlenie LED w przednich drzwiach
w białym kolorze
• Kabel do ładowania prądem zmiennym AC
z gniazdka domowego (10A, mode 2)(PHEV)

• Wnętrze Xcellence w kolorze
czarnym, tapicerka brązowaszara, elementy dekoracyjne
imitujące drewno

Koła i zawieszenie:

wielofunkcyjna z logo XC obszyta

• 16-calowe felgi aluminiowe DESIGN

skórą z białym przeszyciem

Widoczność
to podstawa.
Nowy Leon w wersji Full LED może się pochwalić wieloma
interesującymi cechami. Od pakietu Full LED z pełnymi przednimi
światłami LED oraz zintegrowanymi światłami LED z tyłu, po
automatyczną klimatyzację trzystrefową.

Full LED.
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Oświetlenie.

3-strefowa klimatyzacja.

Zintegrowane tylne światła LED.

Możliwość ustawienia różnych temperatur w zależności
od preferencji kierowcy i pasażerów.

Wyposażenie
standardowe.
Jedź dalej.

Parkuj z przyjemnością.

Light Assist - funkcja automatycznie przełącza
światła drogowe na mijania.

Parkowanie w mieście bywa wyzwaniem. Kamera
cofania sprawi, że od dziś będzie to czysta
przyjemność.
Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Systemy wspomagające kierowcę:

Oświetlenie:

Wnętrze:

• Czujniki parkowania z tyłu

Pakiet Full LED (dotyczy tylko Leona 5D)

Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza:

• Pełne przednie światła LED

• Diodowe oświetlenie schowka przed

Komfort:

• Zintegrowane tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Pakiet Style Comfort:

• Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych i tylnych światłach

• Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa

• Funkcja świateł autostradowych

• Podłokietnik z przodu

• Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home

• 2 x USB typu C z przodu i 2 x USB typu C z tyłu

Pakiet Full LED (dotyczy tylko Leona Sportstourer)

Pakiet praktyczny:

• Pełne przednie światła LED

• Czujnik deszczu

• Dynamiczne kierunkowskazy tylnych świateł

• Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania

• Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych i tylnych światłach

świateł: Coming and Leaving Home
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Wszystko, dla Twojej wygody.

Zwiększona widoczność.

W zimne dni, jeszcze bardziej docenisz możliwości
podgrzewanej kierownicy.

Stylowo
umiejscowione
światła
przeciwmgielne, poprawiają widoczność drogi
w czasie mgły.

• Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne

• Funkcja świateł autostradowych
• Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home

dźwignią zmiany biegów
• Oświetlenie przestrzeni na nogi
w technologii LED

Design, który
przyciąga wzrok.
Witaj w swoim własnym świecie. Nowy Leon w wersji Style może
się pochwalić wieloma interesującymi cechami. Od sportowej
kierownicy wielofunkcyjnej obszytej skórą, elemantami
dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze chromu po tempomat.

Style.
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Czujny na krople deszczu.

Potraﬁ zachować dystans.

Wyposażony w czujnik deszczu jako
element pakietu praktycznego.

Korzystanie z tempomatu może poprawić komfort podróży
nawet podczas krótkich przejazdów poza miastem.

Wyposażenie
standardowe.
Jedź dalej.

Parkowanie bez problemów.

Felgi aluminiowe Dynamic 17” zapewniają
jeszcze więcej stylu i lepsze osiągi.

Asystent parkowania wraz z kamerą cofania
sprawia, że nawet ciasne przestrzenie staną się
wygodnym miejscem parkingowym.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:

Systemy wspomagające kierowcę:

Koła:

Kierownice:

Elementy funkcjonalne:

• Tempomat

• 16-calowe felgi aluminiowe DESIGN

• Sportowa kierownica

• Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

Komfort:

Fotele i elementy ozdobne:

• Łopatki do zmiany biegów przy

• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka

• Fotel pasażera z regulacją wysokości

wielofunkcyjna obszyta skórą

boczne

• Fotel kierowcy z regulacją odcinka
lędźwiowego

Multimedia:
• Media System: 8,25-calowy kolorowy ekran
dotykowy / Radio FM / 2 x USB typu C z przodu /
7 głośników / Bluetooth®
• Full Link

• Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej
w kolorze chromu
• Wnętrze w kolorze szarym

kierownicy dla DSG

(dotyczy Leona Sportstourer)
• Lampki do czytania z przodu i z tyłu
w technologii LED
• Podświetlane schowka w desce rozdzielczej
w technologii LED
• Osłony przeciwsłoneczne kierowcy
i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi
lusterkami
• Zamykany schowek pod fotelem kierowcy
• Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
(dotyczy tylko Leona Sportstourer)

Wszystko, co niezbędne.

Zawsze w zasięgu ręki.

Indywidualnie dopasowany Wirtualny kokpit skupia
w jednym miejscu media, nawigację i systemy
wspomagania jazdy. A ponadto to Ty decydujesz
o jego wyglądzie.

Dzięki systemowi SEAT CONNECT, Twój Leon
po wykryciu wypadku automatycznie połączy
się z numerem alarmowym, aby wezwać
pomoc. Ty nie musisz tego robić.
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• Roleta bagażnika (dotyczy tylko Leona
Sportstourer)
• Dwupoziomowa podłoga bagażnika
(dotyczy tylko Leona Sportstourer)
• Przegroda oddzielająca schowki z obu stron
bagażnika (dotyczy tylko Leona
Sportstourer)

Należy pamiętać, że systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę.

Wszystko, co niezbędne,
by dotrzeć do celu.
Dzięki aplikacji Full Link dla systemu Media System+ oraz
ekranowi o przekątnej 8,25 cala, nowy Leon 5D w wersji
Reference łączy się z Tobą lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
A przednie reﬂektory Eco LED idealnie oświetlą każdą trasę.
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Zawsze na bieżąco.

Przez miejską dżunglę.

Dzięki aplikacjom App-Connect i Full Link
samochód połączy się z Twoim smartfonem,
a wszystkie dane wyświetlą się na ekranie
systemu nawigacji.

Felgi stalowe Urban 16” nadają Leonowi
dynamicznego wyglądu oraz zapewniają
osiągi, dzięki którym pokonasz wszystkie
miejskie wyzwania.

Reference.

Felgi.
15"

16"
URBAN 15"
FELGI STALOWE

18"
URBAN 16"
FELGI STALOWE

R

DESIGN 16"
FELGI ALUMINIOWE

R

R

St FL

PERFORMANCE 18"
MACHINED NUCLEAR GREY
FELGI ALUMINIOWE

PERFORMANCE 18"
30/8 MACHINED NUCLEAR GREY
FELGI ALUMINIOWE¹

PERFORMANCE 18"
MACHINED NUCLEAR GREY
FELGI ALUMINIOWE

PERFORMANCE 18"
30/9 MACHINED COSMO GREY
FELGI ALUMINIOWE

XC

XC

XC

FR

PERFORMANCE 18"
MACHINED COSMO GREY
FELGI ALUMINIOWE

PERFORMANCE 18"
MACHINED COSMO GREY
FELGI ALUMINIOWE

FR

FR

17"
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DYNAMIC 17"
FELGI ALUMINIOWE

DYNAMIC 17"
FELGI ALUMINIOWE

DYNAMIC 17"
FELGI ALUMINIOWE

St FL

XC

FR

Reference
Style
Full LED
Xcellence
FR
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne

R
St
FL
XC
FR

¹ Dostępne od 10. tygodnia produkcji 2021.

Reference
Style
Full LED
Xcellence
FR
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne

Kolory.

DESIRE RED

MYSTERY BLUE
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XC FR

R

St FL XC FR

PURE RED

1

R

St FL XC FR

MAGNETIC TECH MATT¹

XC FR

NEVADA WHITE

R

St FL XC FR

CANDY WHITE

R

St FL XC FR

MAGNETIC TECH

R

St FL XC FR

MIDNIGHT BLACK

R

St FL XC FR

R
St
FL
XC
FR

Lakier dostępny od 10. tygodnia 2021

URBAN SILVER

R

St FL XC FR

Reference
Style
Full LED
Xcellence
FR
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne

Tapicerka.

CZARNO-POPIELATA TAPICERKA MATERIAŁOWA

R

SZARA TAPICERKA MATERIAŁOWA

GRAFITOWA TAPICERKA MATERIAŁOWA
ZE SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ I CZERWONYM PRZESZYCIEM

FR

GRAFITOWA TAPICERKA Z MIKROFIBRY DINAMICA®
ZE SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ W KOLORZE CZARNYM*

St FL

FR

R
St
FL
XC
FR

SZARO-BRĄZOWA TAPICERKA MATERIAŁOWA
ZE SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ

XC

TAPICERKA Z PERFOROWANEJ SKÓRY
NATURALNEJ NAPPA I SKÓRY EKOLOGICZNEJ
W KOLORZE CZARNYM*

FR
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* Wizualizacja prezentuje wnętrze wersji FR. Tapicerka dla wersji XC bez czerwonego przeszycia oraz z dekorami w kolorze beżowym.

Planujesz wyjazd w góry? Przedzierasz się
przez miasto? Nowy SEAT Leon sprawi, że
każda trasa będzie przyjemnością. Odkryj
ekskluzywne akcesoria SEAT, dzięki którym
będziesz częściej robił to, co lubisz.
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Niech każdy dzień
będzie słoneczny.

Personalizuj.
Myślisz, że nowy design SEAT-a Leona już nie może być
lepszy? Pomyśl jeszcze raz. Dodaj jeszcze kilka detali,
które jeszcze bardziej wyróżnią Twojego Leona i dadzą mu
jeszcze większy potencjał.

Spojler w kolorze Cosmo Grey.
Stylowy, sportowy spojler redukuje działający od dołu
napór, który zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości,
a ponadto poprawia dynamikę sylwetki nowego Leona.

Listwy boczne w kolorze Cosmo Grey .
Listwy boczne zwiększają aerodynamikę i sprawiają, że
Twój Leon wygląda stabilniej.

Tylny dyfuzor w kolorze Cosmo Grey .
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PERSONALIZACJA

Tylny dyfuzor zapewni jeszcze bardziej sportowy styl
i lepszy wygląd z tyłu samochodu.

Wnętrze.
Listwa ochronna na tylny zderzak.
Listwa w kolorze Inox, instalowana w górnej części tylnego
zderzaka, ochroni karoserię przed zarysowaniami.

Gumowe dywaniki + listwy drzwi bocznych
w kolorze Inox.
Dywaniki gumowe utrzymują podłogę samochodu w idealnym
stanie. Odpowiednio dopasowane listwy drzwi bocznych
chronią przestrzeń przy drzwiach przed pyłem, płynami
i zabrudzeniami.

Obudowy kluczyka.

AKCESORIA

Wszystko w Twoich rękach. Możesz wyróżnić swoją obudowę
kluczyka, wybierając opcję Soft Leather lub Brushed Ice Metal
w Leonie FR albo Nordic Wood w Leonie Xcellence.
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Transport.
Świat to plac zabaw. SEAT Leon to Twoja zabawka. Specjalnie
dostosowane akcesoria transportowe pomogą przewieźć
wszystkie niezbędne rzeczy na weekend pełen wrażeń.

Tylny uchwyt na narty.
Jedziecie na narty całą grupą? Na tym bagażniku
przewieziesz do 6 par nart lub 2 deski snowboardowe.

Uchwyt na narty Xtender
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AKCESORIA

Narty można przewieźć bez wysiłku. Uchwyt na narty
Xtender łatwo się wysuwa, ułatwiając załadunek
i zapewniając bezpieczny transport.

Transport.
Hak holowniczy.
Musisz zabrać więcej rzeczy? Nasz wygodny hak
holowniczy to odpowiedź na Twój problem.

Tylny uchwyt na rowery.

AKCESORIA

Dodatkowe koła nie muszą oznaczać dodatkowych
trudności. Aluminiowy stojak mocowany na haku
holowniczym może przewieźć dowolny rodzaj
roweru. Możesz również przymocować dodatkowy
element na trzeci rower.
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Transport.
Bagażnik dachowy.
Zabezpiecz bagaże przed działaniem warunków atmosferycznych
w stylowym, aerodynamicznym bagażniku. Prosty w montażu,
mocowany na relingach dachowych, otwiera się na obie strony.
Idealny na dłuższe podróże z rodziną.

Uchwyt na deskę surﬁngową.
Pomoże Ci łatwo przewieźć sprzęt, gdy
poszukujesz dużych fal. Uchwyt pozwala zabrać
dwie deski, dopasowując się do ich kształtu.

Uchwyt na rower.
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AKCESORIA

Jedziesz poza utartą ścieżkę? Zabierz ze sobą
rower, korzystając z łatwego w montażu
i regulowanego uchwytu na rower. Szybki i łatwy
montaż. Ciągła ochrona ramy roweru.

Ochrona.
Dwustronna wykładzina do bagażnika.
Możesz zabezpieczyć swojego Leona łatwą w mocowaniu,
dwustronną wykładziną do bagażnika. Dzięki niej ochronisz
zawartość bagażnika przed zabrudzeniami i rozlanymi płynami.

Mata do bagażnika z wysokimi bokami.
Wytrzymała, wodoodporna i łatwa w czyszczeniu mata
bagażnikowa, która zabezpieczy Twój bagaż nawet na najbardziej
wyboistej drodze. Odręczny zapis nazwy modelu doda jej nuty
oryginalności.

Półsztywna mata bagażnikowa + wykładzina
piankowa.

AKCESORIA

Lubisz porządek? Wybierz jedną z naszych półsztywnych,
antypoślizgowych mat bagażnikowych. Obie są wytrzymałe,
wodoodporne i łatwe w czyszczeniu.
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Akcesoria dla
zwiąrząt.
Weekendowy wypad? Już nie musisz zostawiać swojego
pupila w domu. Dzięki naszym akcesoriom transportowym
Twój zwierzak bezpiecznie dotrze na miejsce. Razem z Tobą.

Ochronne pokrycie fotela.
Pozwala zabezpieczyć fotele przed
zarysowaniami, wilgocią i sierścią.
Pokrycie jest wyposażone w cztery opaski
mocowane do zagłówków.

Kratka rozdzielająca.
Specjalna kratka służąca do oddzielania
przestrzeni pasażerskiej od bagażnika.
Łatwy demontaż bez dodatkowych
narzędzi.
Idealna
do
wygodnego
transportu zwierząt.

Owczarek niemiecki czy jamnik? Nasza
uprząż dla psa występuje w rozmiarach
od S do XL i przeznaczona jest dla psów
ważących od 2 kg do 40 kg.
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AKCESORIA

Ochronna uprząż dla psa.

Bezpieczeństwo.
Ważne jest, aby dotrzeć do celu. Ale najważniejsze jest, aby
dotrzeć tam bezpiecznie. SEAT oferuje Ci odpowiednie akcesoria,
które zapewniają zgodność z przepisami i spokój umysłu.

Lusterko do obserwacji dziecka.
Co Twoje dzieci robią z tyłu? Możesz je zawsze kontrolować dzięki
prostokątnemu lusterku instalowanemu na tylnym fotelu.
Montowane na zagłówku za pomocą regulowanych pasków.

Peke G0 i-Size.

AKCESORIA

Dla najmniejszych pasażerów. Specjalnie dopasowany fotelik
zgodny z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa ECE R129 (i-Size).
Zawiera znaczniki kolorystyczne ułatwiające montaż, a także
zapewnia bezpieczną i ergonomiczną pozycję dla noworodków
i niemowląt. Przeznaczony dla dzieci o wadze do 13 kg.
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Życie jest zbyt krótkie, by czekać. Specjaliści z serwisu SEAT
stosują wyłącznie oryginalne części, aby Twój samochód
był zawsze w idealnym stanie i abyś Ty nie musiał się niczym
martwić.

Wolność zaczyna się
tam, gdzie kończą
się zmartwienia.
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Życie jest po to, by żyć.
Program Gwarancyjny SEAT CARE to połączenie 5-letniej gwarancji, 2-letniego
SEAT Service Mobility, korzystnych pakietów serwisowych i atrakcyjnego
ubezpieczenia. Gwarantuje spokój i bezpieczeństwo na lata. Mniej zmartwień.
Więcej przyjemności.
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Zostaw to nam.
Ty niczym się nie przejmuj.

Odpręż się.
My wszystkim się zajmiemy.

Wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z limitem
przebiegu do 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu km),
3-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą i 12-letnią gwarancją na
perforację nadwozia. To wszystko otrzymujesz w standardzie, gdyż
jesteśmy pewni naszych produktów i chcemy abyś mógł cieszyć się
nimi przez lata. Prostota. Oszczędność. Żadnych obaw.

Ubezpieczenie SEAT jest dopasowane do Twojego samochodu.
Wybierz wariant na rok, dwa albo trzy lata. Wszystko po to, abyś mógł
spokojnie jeździć przez cały czas. Nasza 24-godzinna linia obsługi
klienta oraz autoryzowane warsztaty stosujące wyłącznie oryginalne
części zamienne SEAT wyprowadzą Cię z powrotem na trasę. Kradzież
lub zniszczenie samochodu? Żaden problem. Pomożemy Ci.

Potrzebujesz czegoś?
Zadzwoń do nas.

Nie przejmuj się.
Wszystko jest wliczone.

Potrzebujesz holowania? Dodatkowego paliwa? Naprawy na
miejscu? Serwis SEAT Mobility czeka na Twój telefon. 24/7. W każdym
miejscu na terenie UE oraz w większości krajów sąsiednich. Nawet
przez 10 lat. Jest to kompleksowy i niezawodny system pomocy
drogowej. A co najlepsze, jeśli Twój SEAT jest nowy, korzystasz z niego
przez 2 lata za darmo, później w ramach każdego przeglądu jest
przedłużany o rok.

Po co się martwić? Wybierz Pakiet Przeglądów Serwisowych dostępny
na 5 lat z przebiegiem 75 000 albo 100 000km. Korzystaj z najwyższej
jakości autoryzowanych serwisów SEAT i zadbaj o serwis swojego
SEAT-a przez cały okres gwarancji. Pakiet obejmuje wszystkie
obowiązkowe
przeglądy
serwisowe wraz
z
materiałami
eksploatacyjnymi (oleje, ﬁltry, świece, płyny).

Ochrona
środowiska.

Cele środowiskowe rozwoju technicznego SEAT-a
Ochrona klimatu.
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Ochrona zasobów.

Ochrona zdrowia.

Jakość powietrza

Fotele

Akustyka

Silniki
wysokoprężne
wyposażone
są
w zoptymalizowany system oczyszczania
spalin w celu dalszej minimalizacji emisji NOx
(podwójne dozowanie AdBlue).

Zastosowanie nowych preparatów pianki
PUR zmniejsza emisję lotnych związków
organicznych (VOC) we wnętrzu kabiny.

Wszystkie wersje posiadają system
podwójnych uszczelek na drzwiach,
który redukuje poziom hałasu i zwiększa
komfort.

SEAT Eco Drive

CO2

Opony

Tryb ECO pozwala na styl jazdy przyjazny dla
środowiska, modyﬁkując parametry silnika
i skrzyni biegów w celu zmniejszenia zużycia
paliwa i emisji zanieczyszczeń.

We wszystkich silnikach osiągnięto średnio
redukcję emisji o 6%.

Obniżenie redukcji współczynnika
oporu toczenia o 20% względem
drogi.

Aerodynamika

Światła

Hamulce

Lepsze proporcje Leona i niższe położenie
na drodze pozwalają na zmniejszenie
oporu aerodynamicznego o 8%.

Reﬂektory przednie i tylne w 100% oparte
na diodach LED znacznie zmniejszają
zużycie energii elektrycznej i zwiększają
żywotność i skuteczność świateł.

Zastosowanie technologii RBO (redukującej
tarcie pomiędzy klockami i tarczami
hamulcowymi) pozwala na redukcję emisji
o 1g CO2/km.

Ochrona
środowiska.
Materiały odnawialne
i pochodzące z recyklingu
Zastosowanie materiałów odnawialnych
(bawełna, kauczuk naturalny i celuloza) oraz
materiałów pochodzących z recyklingu
(tworzywa sztuczne) w różnych częściach
pojazdu.
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Zerowa emisja

Produkcja

Wskaźnik pokazujący odległość przejechaną
przy zerowej emisji w trybie elektrycznym.

Najnowocześniejsze procesy produkcyjne obniżają emisję
CO2 o 55% oraz zużycie energi o 22% na wyprodukowany
samochód.
56% redukcji emisji w przeliczeniu na samochód.
31% mniej zużycia wody w przeliczeniu na samochód.

Nadwozie

Inteligentna Hybryda

Zwiększono o 5% zastosowanie stali o ultra
wysokiej wytrzymałości, co razem wzięte
z technologią tłoczenia na gorąco, pozwala
na zmniejszenie grubości i wagi bez utraty
wydajności.

Funkcja, która pomaga kierowcy oszczędzać
i optymalizować energię elektryczną w oparciu
o planowaną trasę.

Monitor e-Range

Leon e-HYBRID

Wskaźnik akumulatora Leona. Informuje
kierowcę o zwiększeniu zasięgu silnika
elektrycznego przy wyłączaniu.

Łączy w sobie silnik elektryczny z silnikiem
benzynowym
1,4-litrowy
oraz
13kWh
akumulator litowo-jonowy. Tryb zerowej emisji
spalin tylko w trybie elektrycznym, daje zasięg
do 60 km z wykorzystaniem tylko energii
zgromadzonej w akumulatorze pojazdu.

Usprawnione wewnętrzne czyszczenie używanych robotów.
w stacjach malarskich z zastosowaniem produktów wolnych
od lotnych związków organicznych (VOC).

SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych,
specyﬁ kacji, kolorów i cen bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze należy traktować
wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Prezentowane informacje nie
stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane
techniczne zawarte w niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do zmian
i pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem marki SEAT.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyﬁ kacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyﬁ kacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży,
a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich,
kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku
i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy
2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: www.vwgroup.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie
z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej
realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów w pojeździe
może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na
Państwa życzenie.
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla wersji Leon 5D, benzynowe:(1.0 TSI Start/Stop 90 KM od 5,4-5,6 l/100 km, emisja CO2 od 124-128
g/km | 1.0 TSI Start/Stop 110 KM od 5,4-5,7 l/100 km, emisja CO2 od 123-129 g/km | 1.5 TSI Start/Stop 130 KM od 5,4-5,9 l/100 km, emisja
CO2 od 123-133 g/km | 1.5 TSI Start/Stop 150 KM od 5,7-6,1 l/100 km, emisja CO2 od 129-139 g/km), hybrydowe:(1.0 eTSI Start/Stop 110 KM
DSG od 5,3-6,2 l/100 km, emisja CO2 od 120-140 g/km | 1.5 eTSI Start/Stop 150 KM DSG od 5,9-6,2 l/100 km, emisja CO2 od 133-141 g/km
| 1.4 e-HYBRID (PHEV)204 KM DSG od 1,2-1,3 l/100 km, emisja CO2 od 27-29 g/km, masymalny zasig - tryb elektryczny: 58-64 km, zużycie
energii - cykl mieszany 18,1-19,3 kWh/100km), diesel:(2.0 TDI Start&Stop 115 KM od 4,1-4,7 l/100 km, emisja CO2 od 107-124 g/km) (dane na
podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla wersji Leon Sportstourer, benzynowe:(1.5 TSI Start/Stop 130 KM od 5,5-5,9 l/100 km, emisja CO2 od
124-134 g/km |1.5 TSI Start/Stop 150 KM od 5,7-6,2 l/100 km, emisja CO2 od 130-141 g/km), hybrydowe:(1.5 eTSI Start/Stop 150 KM DSG od
5,9-6,2 l/100 km, emisja CO2 od 123-129 g/km | 1.4 e-HYBRID (PHEV)204 KM DSG od 1,2-1,3 l/100 km, emisja CO2 od 27-29 g/km,
masymalny zasig - tryb elektryczny: 58-63 km, zużycie energii - cykl mieszany 18,3-19,4 kWh/100km), diesel:(2.0 TDI Start&Stop 115 KM od
4,7-4,9 l/100 km, emisja CO2 od 123-129 g/km) (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki SEAT lub sprawdź na stronie www.seat.pl
12/2020

