
LeonAz új SEAT



A napfény inspirálta.

Barcelonában készült, a pozitivitás táplálja. Itt van az új SEAT Leon, ragyogó 
új dizájnnal, kényelmesebb belső térrel és teljes konnektivitással. Térre van 
szükséged? Az új Leon Kombi lehetővé teszi, hogy még több csomagot 
magaddal vigyél. Szeretnéd, ha a Leon nagy teljesítménye alacsonyabb 
kibocsátással párosulna? A Leon e-Hybrid elektromos vezetési élményt nyújt.

Sportosabb megjelenés. Teljes konnektivitás. Nagyobb motorválaszték.  
Most még több lehetőség, hogy ragyogj az új Leonnal.



Merész. Erőteljes. Összekapcsolt.
Első pillantásra ragyogó megjelenés. Elülső gyémánt 
mintázatú hűtőrács, hátsó végigfutó LED fényszóró.  
Az új SEAT Leon csábítóbb, mint valaha. A letisztult 
felületek és a lendületes vonalak frissebb és sportosabb 
külsőt adnak a Leonnak. Energikus dizájn, amivel még  
a vezetés is élménytelibb. Kanyarodásnál az irányjelző 
dinamikus fénye mindent tekintetet odavonz.
Egy autó, ami kiemelkedik. Még akkor is, mikor egy-
helyben áll.
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Élj fényesen.  
Élj ragyogóan.

Belül a körülölelő környezeti világítás üdvözöl, melynek színét most  
a hangulatod szerint váltogathatod. De ez több, mint csak szín. A LED 
fények fejlett külső szenzorokhoz kapcsolódnak, melyek riasztással 
jeleznek egy esetleges ütközés elkerülése érdekében. Az új belső 
kialakítás jól felszerelt, elegáns és nagyobb méretű, hogy nagyobb 
kényelmet biztosítson az utastérben. A műszerfal finoman a járművezető 
felé néz, hogy még könnyebben hozzáférhessen a 10 hüvelykes 
navigációs rendszerhez. Sportos vagy? Válaszd a multifunkcionális sport 
bőrkormányt. A választás a Tiéd. Az élmény a Tiéd.
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A Te autód. Mindig 
kapcsolatban.
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Zökkenőmentes digitális élményre vágysz? Az új SEAT Leon folyamatosan kapcsolatban 
tart. A kormány mögött, vagy az autón kívül. Töltsd le a SEAT CONNECT applikációt, amellyel 
most hozzáférhetsz a járműved adataihoz. Nyisd meg a SEAT CONNECT-et az érintő-
képernyődön az útvonaltervezéshez, vagy a lejátszási listád eléréséhez. Most láthatod  
a parkoló helyeket, valós forgalom térképeket és útinformációkat a vezetési élmény emelése 
érdekében. Mindig jelen, mindig kapcsolatban. Ez az igazi konnektivitás. 

Fedezd fel a SEAT CONNECT szerviz csomagokat. Tapasztald meg a teljes konnektivitás 
szabadságát.

Biztonság & Szerviz 
Csomag
Azonnali segítségre van szükséged 
az úton? A Privát Vészhelyzet Hívó 
azonnal észleli, ha baleset ér, és 
automatikusan ér tes ítést küld. 
Kevésbé súlyos eset? Használd a 

„Hívás lerobbanás esetén” gombot. 
Van lehetőséged felkeresni minket? 
Vevőszolgálatunk gondoskodik 
Rólad.

Távoli elérés 
Kinek van szüksége kulcsra, mikor van 
okostelefonja? A Távoli Elérés lehetővé teszi, 
hogy az érintőképernyőn keresztül nyisd ki 
és zárd vissza a Leonodat. Nézd meg az 
applikáción keresztül az autó világítását, 
illetve levegőztetését. Rögzítsd az összes 
vezetési adatot. Ellenőrizd azonnal a 
sebesség korlátozást. Sose aggódj, hogy 
hol parkoltál le. A telefonodon keresztül 
vezérelheted, hogy a Leonod felkapcsolja 
a világítást, vagy dudáljon a könnyebb 
megtalálhatóság érdekében. Te, az okos-
telefonod és a Leon. A tökéletes csapat. 

Online infotainment 
rendszer 
A digitális életmód a tartalmak elérését 
jelenti a nap 24 órájában. Az autóban 
és azon kívül. Legyen a térkép mindig 
frissítve, tervezd meg a következő utad 
a számítógépeden vagy a telefonodon, 
és küldd egyenesen az autónak. Tervezd 
meg a tankolást, hasonlítsd össze az 
árakat és a nyitvatartási időket. Hasz-
nálhatsz hangvezérlést, hogy hozzáférj 
az úti célokhoz, a médiához és a rádió-
hoz. Mert amikor teljesen össze vagytok 
kapcsolva, a lehetőségek határtalanok. 



Az új SEAT Leon összekapcsol a világgal. Mire van szükséged 
út közben? Az új digitális műszerfal megfelezett képernyője 
lehetővé teszi a navigáció és az útinformációk megjelenítését. 
Hogy szeretnél eljutni oda? Mellette megtalálod a magas 
felbontású 10”-os navigációs rendszert, személyre szabható 
érintőképernyővel, és hangvezérléssel. Tartsd a kezed  
a kormányon, és mondd el a Leonnak merre tartasz. Az pedig 
oda visz Téged. 

Az új SEAT Leon új dimenzióba helyezi a kedvenc lejátszási 
listáid a Beats Audio segítségével, 10 hangszóróval és hátul 
egy erőteljes mélynyomóval. Egy igazán magával ragadó 
élmény.

A jövő 
fényesen ragyog.
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Maradj az úton,  
biztonságban.
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Miért aggódnál? Vigyázunk Rád. Az új SEAT 
Leon ötvözi a teljesítményt és a fejlett, 
vezetést segítő rendszereket. Az okos 
biztonság technológia, ami előre látja és 
lereagálja a veszélyes helyzeteket. Mielőtt 
neked bármit tenned kéne.

Holttérfigyelő Rendszer
Van, hogy a közeledő jármű nem látható a vezető számára.  
A Holttérfigyelő Rendszer itt lép színre. Észleli a közeledő járművet, 
mely kiesik a látótérből és figyelmeztet egy fényjelzéssel. A két 
radarnak köszönhetően 70 méter távolságban detektálja  
a járműveket. 

Vészhelyzet Asszisztens
Az új generációs Vészhelyzet Asszisztens folyamatosan elle-
nőrzi, hogy szükséged van-e segítségre. Ha inaktivitást észlel 
a kormány mögött, kétszer finom fékezéssel figyelmeztet.  
Ha erre sem reagálsz, automatikusan lelassít és megáll.

Prediktív ACC Front Assist rendszerrel 
Az adaptív sebességtartó automatika (ACC) egy elülső radar 
segítségével figyeli az utat, és felméri előre a veszélyeket. 
Legyen szó egy másik autóról, ami átjön a sávodba, vagy egy 
éles kanyarról, amit túl gyorsan készülsz bevenni, a Leonod 
mindig készen áll, ha lassítania kell. A rendszer kamerákat és 
navigációs rendszert használ, hogy felmérje a szögeket, 
i lletve sebességkorlátozásokat, amely segítségével 
megállapítja a megfelelő haladási sebességet.

Oldalsó és kihajtás Segéd
A biztonság nem csak útközben fontos. Mikor elhagynád az 
autót, a Leonod ellenőrzi a közeledő forgalmat vagy 
kerékpárokat. Egy vizuális és egy hang figyelmeztetés jelez 
számodra, ha az ajtó kinyitása ütközéshez vezetne.



e-Hybrid.Plug-in.
Töltésre fel.

Az új SEAT Leon e-Hybrid sokkal több, mint egy átlagos hibrid autó. Mint a többi hibrid, 
automatikusan feltölti akkumulátorait, de emellett Plug-in is. Ez azt jelenti, hogy 
először az elektromos motort használja, és csak extra teljesítmény érdekében 
hasznosítja a benzinmotort. Töltéshez egyszerűen csak csatlakoztasd áramforráshoz. 
A hibrid-elektromos kombináció a legkényelmesebb alacsony károsanyag-
kibocsátás opció. A 75kW Plug-in elektromos motor kombinálva az 1.4 TSI motorral 
összesen 115 kW teljesítményt nyújtanak.

Tedd meg a távot.
Milyen messze szeretnél menni? Egyedül az elektromos 
akkumulátorral akár 60 km-t* is megtehetsz töltés nélkül. 
Kombinálva az elektromos és a benzinmotort pedig, a Leon 
e-Hybrid akár 800 km megtételére is képes. 

Plug-in, töltés, teljesítmény
Otthon vagy az úton, a SEAT Leon e-Hybrid töltése nem 
lehetne gyorsabb és egyszerűbb. Töltsd 3 órát otthoni 
Wallbox töltőddel, vagy 6 órát hagyományos töltővel. * 
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Az ötajtós Leon Plug-in e-Hybrid modellek gyártása várhatóan 2020 30. hetében, kombi változat esetén 42. héten indul.



FR

A Leon következő szintje.
Van, hogy megéri megtenni azt az extra lépést, hogy elérd, 
amit szeretnél. Az FR még karakánabb és sportosabb kinézetet 
biztosít a Leonnak. FR felfüggesztés a még dinamikusabb 
vezetési élményért, 18” könnyűfém keréktárcsák, FR logó hátul 
a magabiztos megjelenésért.

Részletekig megkapó
A multifunkciós bőr kormánykerék FR 
varrással minden percben emlékeztet, 
hogy sportosan jelensz meg az úton.

Sportos kényelem 
Az új Leon FR sportos ülésekkel érkezik, amelyekkel 
még a kanyarokat is kényelmesen veheted. A még 
magasabb komfort érdekében válaszd az új  
Dinamica kárpitozást.



Xcellence

Magabiztos megjelenés.
Az Xcellence modellben minden benne van, amire szükséged 
van. És még egy kis extra is. Exkluzív külső részletek, nagyobb 
szín és kárpit választék. A Leon Xcellence eleganciát visz  
a vezetésbe.

Jól néz ki.
A kidolgozott gyémánt mintázatú hűtőrács 
krómozott elemeivel kiemelkedő.

A részletek. 
A megvilágított küszöbborítás króm elemeket 
és az Xcellence logót viseli.



Style

Több stílus.  
Több anyag.

Üdvözlünk 
A Leon „Hola!” felirattal jelzi mikor 
megérkeztél és készen vagy az indulásra.

Láss messzebb, láss jobban.
A ködlámpa kanyarkövető funkcióval 
segít átlátni a ködön és bevenni azokat 
az éles kanyarokat.

Üdvözlünk a Te világodban. A Leon Style rengeteg dologgal kecsegtet, 
mind belül, mind kívül. A 16” könnyűfém keréktárcsák, és az 
elengedhetetlen elemekkel a Style azoknak készült, akik tudják, mit 
akarnak. 



15" 16"

17"

18"

URBAN 15"
ACÉL KERÉKTÁRCSA

R

PERFORMANCE 18"
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
XC

PERFORMANCE 18"
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
FR

SPORT 18"
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
FR

URBAN 16"
ACÉL KERÉKTÁRCSA

R

DYNAMIC 17"
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
XC

URBAN 16"
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA

R  St

DYNAMIC 17"
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA
FR

Reference R

Style St

Xcellence XC  
FR FR

Széria   
Extra   

Kerék-
tárcsák

15"
URBAN 15"

16"
URBAN 16" URBAN 16"

DYNAMIC 17" DYNAMIC 17"

PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" SPORT 18"

* 1.0 TSI 90 LE motorváltozat esetén nem rendelhető.

DYNAMIC 17"
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK*
St



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Széria   
Extra   

EMOCION VÖRÖS

MYSTERY KÉK

NEVADA FEHÉR*

MAGNETIC SZÜRKE

CUKORFEHÉR

MIDNIGHT FEKETE

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FRDESIRE PIROS XC  FR

Színek

*2020/36. héttől rendelhető.



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Széria   
Extra   

SÖTÉTSZÜRKE ÉS FEKETE SZÖVET KÉT-TÓNUSÚ SZÜRKE ÉS FEKETE SZÖVET KÉT-TÓNUSÚ SZÜRKE SZÖVETR St FRKÉT-TÓNUSÚ MELEGSZÜRKE SZÖVET FEKETE MIKROSZÁLASXC St

FEKETE MIKROSZÁLAS FEKETE MIKROSZÁLAS FEKETE NAPPA BŐRXC FR XCFEKETE NAPPA BŐR FEKETE NAPPA BŐRSt FR

Kárpitok



18” könnyűfém 
keréktárcsák 
Extra teljesítményt és stílust adhat  
a 18” könnyűfém kerekekkel.

Kerékpártartó 
Biztonságos és stabil. A zárható 
kerékpártartó segítségedre lesz 
minden kalandodban. 

Sárvédő
Birkózz meg a viharokkal és minimalizáld 
a felverődést a szolid, mégis stílusos 
sárvédőkkel. 

Tedd a sajátoddá.
TARTO

ZÉKO
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Méretek



A SEAT az egyes felszereltségek, színek, illetve árak tekintetében egyaránt fenntartja az előzetes értesítés nélküli 

változtatás jogát. A jelen dokumentációban szereplő információk ennek megfelelően kizárólag tájékoztató 

jellegűek. Noha a SEAT nagy hangsúlyt fektetett a dokumentációban szereplő információk helytállóságára  

a megjelenés időpontjában (2020. július), kérjük, hivatalos SEAT márkakereskedője révén minden esetben 

tájékozódjon a legfrissebb adatokról! Az alkalmazott nyomdai eljárások korlátai következtében az  

e dokumentumban feltüntetett színek némileg eltérhetnek az aktuális fényezések és egyéb anyagok színétől.  

Az itt szereplő járművek, illetve azok minden eleme és eredeti alkatrésze a környezetre gyakorolt káros hatások 

megelőzésére és minimalizálására vonatkozó törvényi szabályzásokkal összhangban készült, többek között 

újrahasznosított/újrahasznosítható anyagok felhasználásával, illetve a környezet megóvását célzó megfelelő 

újrahasznosítási folyamatok révén.

seat.hu


