
TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON



Veliko mero navdiha črpamo iz neposrednega 
okolja. Tako se v naših genih poznata strast in 
ustvarjalnost, ki ju najdemo v Barceloni. Na 
vsaki ulici tega mesta najdemo nekaj 
navdihujočega, zato si ne moremo zamisliti 
boljšega kraja za ustvarjanje nepredstavljivega. 
Briljantnost in živahnost Barcelone prihajata
do izraza v vseh naših vozilih in storitvah.

USTVARJEN V 
BARCELONI
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ZAHVALJUJOČ	EDINSTVENI	OBLIKI	IN	
AERODINAMIČNIM	LINIJAM	JE	NOVI	SEAT	
LEON	S	SVOJIM	ZNAČAJEM	PREPOZNAVEN	
VSEPOVSOD. Ker je bil vsak centimeter 
izdelan premišljeno, je nastalo vozilo s 
sodobnim, estetskim in ergonomičnim 
dizajnom. Notranjost in zunanjost sta 
opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo, ki 
omogoča uživanje na cesti v vsakem 
trenutku. Novi SEAT Leon je prispel, z njim pa 
smo dobili še boljšo vozno izkušnjo.  

Novi SEAT 
Leon je tukaj.

PONUDBA VOZIL LEON
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RAZKOŠNA	VEČERJA	S	PRIJATELJI	ALI	
ROMANTIČNA	VOŽNJA	POD	ZVEZDNATIM	
NEBOM? Ne glede na cilj bo novi SEAT Leon 
poskrbel, da bo pot do tja vselej užitek. 
Počnite to, kar vas osrečuje, kajti sedaj je 
pravi čas, da užijete vsak trenutek.

cas je, da 
užijete vsak 
trenutek.

SEAT LEON

ˇ



PREMIŠLJENO	OBLIKOVANA,	SODOBNA	IN	
AERODINAMIČNA	OBLIKA	NOVEGA	SEAT	
LEONA	JE	SRCE	NJEGOVEGA	ODLIČNEGA	
SLOGA.  
Oblikovalske linije zunanjosti vozilu dajejo 
edinstven značaj, ki ga dodatno poudarjajo  
sprednji in zadnji odbijači. Preoblikovani  
Full LED-žarometi so popolnoma  
integrirani v vozilo, zato se proces 
oblikovanja in ustvarjanja zdi čisto preprost.

Oblikovan do 
popolnosti.

ZUNANJI DIZAJN
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VZEMITE	SI	TRENUTEK	IN	UŽIVAJTE	V	
VRHUNSKI	ERGONOMIJI.	Vse funkcije in 
tehnologija v novem SEAT Leonu so lahko 
dostopne. Na novo zasnovana armaturna 
plošča, ki je v celoti naravnana na voznika, 
ima 8-palčni zaslon na dotik s sistemom 
Infotainment in osvetljeno voznikovo konzolo 
z LED-tehnologijo. Zaradi integrirane 
elektronske parkirne zavore se lahko zdaj 
udobno namestite na ergonomsko 
oblikovanih sedežih s kakovostnimi 
sedežnimi prevlekami in uživate v 
prostornosti.  

Znanost 
udobja.  

NOTRANJI DIZAJN 



NE	GLEDE	NA	TO,	KAJ	POČNETE,	BODITE	
PREPRIČANI,	DA	BOSTE	LAHKO	Z	
NAJSODOBNEJŠO TEHNOLOGIJO V NOVEM 
SEAT	LEONU	KAR	NAJBOLJE	IZKORISTILI	VSAK	
TRENUTEK.	Brezžični polnilnik pametnih 
telefonov in tehnologija Full Link bosta 
poskrbela, da boste vedno dosegljivi. S 
kamero za vzvratno vožnjo pa se lahko 
sprostite, saj nikoli ne boste imeli težav s 
parkiranjem v še tako majhne prostore.  

Vse, kar 
potrebujete na 
vseh poteh.

TEHNOLOGIJA
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ČE	IMATE	POLNE	ROKE,	BO	SISTEM	
ZAKLEPANJA	IN	ZAGONA	BREZ	KLJUČA	KESSY	
ODKLENIL	VRATA,	NE	DA	BI	KLJUČ	VZELI	IZ	
ŽEPA.	Z ambientno osvetlitvijo, ki je na voljo v 
osmih barvah, lahko ustvarite popolno 
vzdušje in popestrite vsako potovanje. V 
novem SEAT Leonu so na voljo inteligentni 
asistenčni sistemi, kot sta parkirna asistenca 
in sistem za pomoč pri zastojih Traffic Jam 
Assist, ki samodejno pospeši in ustavi vozilo 
v prometni gneči ter tako olajša mestno 
vožnjo. Novi SEAT Leon nudi tudi napredne 
varnostne sisteme, kot sta zaščita pešcev in 
pomoč v sili Emergency Assist, tako da ste 
lahko sproščeni, saj vam bo novi Leon vselej 
priskočil na pomoč.

Izkoristite vsak 
trenutek.

UDOBJE IN VARNOST
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Z	DRUŽINO	NI	NIKOLI	DOLGČAS,	ZATO	JE	
NOVI SEAT LEON ST IZJEMNO PROSTOREN IN 
OPREMLJEN	Z	VSO	TEHNOLOGIJO,	KI	VAM	
OLAJŠA	VSAKODNEVNO	ŽIVLJENJE.	Izkoristite 
najlepše družinske trenutke z vozilom, ki je 
narejeno prav za to. Ugotovili boste, da je 
zdaj res dober čas za družino.

Zdaj je dober 
čas za 
družino.

SEAT LEON ST



ZUNANJOST NOVEGA SEAT LEONA ST JE 
OBLIKOVANA	TAKO,	DA	JE	VŠEČ	VSEM	
ČLANOM	DRUŽINE.	Podolgovata, 
aerodinamična oblika nakazuje na prostorno 
notranjost, elegantne oblikovalske linije in 
popolnoma integrirani Full LED-žarometi pa 
ustvarjajo vozilo, primerno za vsako situacijo. 
Sprednja mreža hladilnika, oblikovana z 
vročim stiskanjem, in kromirane obrobe 
stekel pri nivoju opreme XCELLENCE 
zagotavljajo, da se novi SEAT Leon ST giblje z 
neprekosljivo samozavestjo.

Moderna 
pridobitev.

ZUNANJI DIZAJN
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Z	DRUŽINO	SI	ZASLUŽITE	PRIMEREN	
PROSTOR	ZA	DOŽIVETJE	PUSTOLOVŠČIN.	
ZATO IMA PROSTORNI NOVI SEAT LEON ST 
OSUPLJIV	587-LITRSKI	PRTLJAŽNIK,	V	
KATEREGA	LAHKO	NALOŽITE	VSE,	KAR	
POTREBUJETE. Kakovost notranjosti vozila se 
opazi v skrbno izbranih podrobnostih: od 
oblazinjenja iz alkantare do šivov in 
usnjenega volanskega obroča. Še več: zaradi 
ergonomsko oblikovane armaturne plošče 
imate vsa stikala na dosegu rok. 

Ni boljšega  
družinskega 
prostora.

NOTRANJI DIZAJN  
IN PROSTORNOST
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NOVI	SEAT	LEON	ST,	OPREMLJEN	Z	
NAJSODOBNEJŠO	TEHNOLOGIJO,	 
OLAJŠA	VSAKDANJE	DRUŽINSKO	ŽIVLJENJE.	
Nova družinska pridobitev ponuja priročne 
funkcije, kot so brezžični polnilnik pametnih 
telefonov, parkirna asistenca, tehnologija Full 
Link ter sistem zaklepanja in zagona brez 
ključa KESSY. Poleg tega lahko na cesti 
uživate zaradi vrste učinkovitih motorjev, ki 
poskušajo zagotoviti optimalno zmogljivost in 
nižje izpuste. Ker vse funkcije skrbijo za 
gladek potek dneva, je zdaj odličen čas za 
družino.

Preudarno 
starševstvo.

TEHNOLOGIJA  
IN ZMOGLJIVOST



ZA	IZVRSTEN	SLOG	VAM	NI	TREBA	ŽRTVOVATI	
PRAKTIČNOSTI.	Z nivojem opreme XCELLENCE 
ima vsako potovanje z novim SEAT Leonom ST 
kanček elegance. Kromirani detajli na 
sprednji mreži hladilnika, obrobah stranskih 
stekel, vstopnih letvah in strešnih nosilcih 
prepoznavno zaključujejo vozilo, usnjena 
volanski obroč in prestavna ročica pa pričata 
o kakovostnih materialih in skrbnosti 
izdelave. Če si zaželite kanček svežega zraka 
in sonca, lahko s pritiskom na gumb odprete 
električno strešno okno.

Družinsko 
življenje  
v slogu.

SEAT LEON ST XCELLENCE
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SKRENITE	Z	UTRJENIH	POTI	Z	NOVIM	SEAT	
LEONOM X-PERIENCE. VOZILO JE IZJEMNO 
VSESTRANSKO	IN	PRIMERNO	ZA	VSAKO	
PUSTOLOVŠČINO.	Izkoristite izjemno 
prostoren prtljažnik in ekskluzivno, 
kakovostno obdelavo v kabini. Zaradi 
povišanega vzmetenja je vožnja zunaj 
utrjenih poti veliko udobnejša, vodilna 
tehnologija 4DRIVE pa zagotavlja najboljšo 
vozno izkušnjo v vseh razmerah. Odpravite se 
na pot in doživite svojo pustolovščino.

Poiščite 
neraziskane 
poti.

SEAT LEON X-PERIENCE
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ČUDOVIT	DIZAJN	IN	MOGOČNI	GENI	SE	
DOPOLNJUJEJO V NOVEM SEAT LEONU CUPRA. 
Ta model je kot nalašč za tiste, ki iščejo 
razburjenje, saj vam vozilo na vsaki poti 
vznemiri čute. Zunanjost je aerodinamična in 
moderna. Full LED-žarometi in dvojna izpušna 
cev prispevajo k privlačnosti brez primere. V 
notranjosti lahko uživate v edinstvenem 
občutku, ki ga lahko doživite samo v vozilu 
CUPRA. Pod pokrovom se skrivata motor s 
300 KM in (če želite) menjalnik DSG, ki 
omogočata največjo zmogljivost in užitek v 
vožnji. Kaj še torej čakate?

Drzno na 
cesto.

SEAT LEON CUPRA



BARVE
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MEDITERANSKO	MODRA1  R  St  XE  FR  C  XP POLNOČNO	ČRNA2  R  St  XE  FR  C  XP

LEDENO SREBRNA2  R  St  XE FR  C  XP

BOEMSKO	VIJOLIČNA2  R  St  XE  FR

LEDENIŠKO	BELA2  R  St  XE  FR  C  XP

TEHNIČNO	SIVA2 L  R  St  XE  FR  XP

BELA1  R  St  XE  FR  XP SKRIVNOSTNO	MODRA2  R  St  XE  FR  C

POŽELJIVO	RDEČA2  R  St  XE  FR  C

NEVIHTNO SIVA2  R  St  XE  FR  C  XP

ČUSTVENO	RDEČA1  R  St  XE  FR

Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR /FR/

CUPRA /C/

X-PERIENCE /XP/

Opcijsko 

¹1 Univerzalna barva.
2 Kovinska barva.



Nekateri sledijo množici, drugi izberejo svojo pot. Z originalno 
dopolnilno opremo SEAT lahko vozilo Leon prilagodite svojemu 
življenjskemu slogu. Izboljšate lahko dizajn in varnost ter 
povečate prostor za shranjevanje. Če si želite bolj športne 
vožnje, je na voljo nov aerodinamični komplet, ki poveča 
zmogljivost in omogoča prilagajanje videza osebnim željam. 
Načrtujete vikend v gorah ali na morju? Nosilci za smuči, kolesa 
in jadralne deske vam pomagajo na poti do dogodivščin. 

Če želite več varnosti, udobja in potovanja v slogu, izberite 
najnovejšo tehnologijo in dopolnilno opremo ter tako izboljšajte 
vozno izkušnjo. Ne glede na to, ali ste izbrali vozilo Leon 5D, 
Leon SC ali Leon ST, bo z originalno dopolnilno opremo SEAT 
vozilo zares opremljeno po vaših željah.

Pojdite proti toku.
DODATKI
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ZMOGLJIVOST

Aerodinamični komplet
Nov aerodinamični komplet odlično združuje slog in 
opremo, poudarja značaj vašega SEAT Leona, 
izboljšuje zmogljivost na cestah in omogoča 
prilagajanje videza osebnim željam.
Aerodinamični komplet SEAT ponuja vpadljive 
dodatke, kot so sprednji podaljšek odbijača, zadnji 
odbijači, stranski pragovi in usmerniki zraka, ki 
vozilu dajejo primerno športno ostrino. Vse 
komponente, ki so jih zasnovali oblikovalci pri 
družbi SEAT, da bi dodatno povečali zmogljivost 
Leona, so uspešno prestale zahtevne teste kakovosti 
in trpežnosti.
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ZMOGLJIVOST

Prilagodite izkušnjo 
svojim željam
Aerodinamični komplet SEAT vam ponuja nešteto 
možnosti pri ustvarjanju lastnega cestnega 
bojevnika. Barvni poudarki za podaljšek sprednjega 
odbijača in stranske pragove so na voljo v črni, 
poželjivo rdeči, skrivnostno modri in barvi bizmuta. 
Kombinirajte glede na barvo karoserije in ustvarite 
edinstven videz svojega Leona. Na voljo samo za 
vozila Xcellence in Style.



ZMOGLJIVOST

Komplet za oblikovanje 
sprednjega dela
Svojemu Leonu dodajte nekaj športne privlačnosti  
z dinamičnim podaljškom sprednjega odbijača, ki 
vključuje tudi dekorativno folijo, mrežo, dodatno 
zaščito za pešce in montažni material. Za modela 
Style in Xcellence lahko izbirate med črno, poželjivo 
rdečo, skrivnostno modro in barvo bizmuta. 
Za modele FR na voljo samo v barvi karoserije.

FR: 5F0071606G GRU
Xcellence / Style: 5F0071606H GRU

ZMOGLJIVOST

Stranski pragovi
Popolna zmogljivost dopolnjuje dirkaški slog z 
dodatkom aerodinamično oblikovanih stranskih 
pragov, ki se popolnoma prilegajo boku vašega 
Leona. Pri modelih Xcellence in Style lahko izbirate 
tudi med enkratnimi barvnimi poudarki v črni, 
poželjivo rdeči, skrivnostno modri ali barvi bizmuta. 

5F0071685 GRU
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ZMOGLJIVOST

Usmernik zraka
Zadnji usmernik zraka izboljšuje aerodinamiko in 
daje edinstven športni videz. Priložena so orodja za 
montažo in navodila.

5F0071606A

ZMOGLJIVOST

Zadnji odbijač
Športni zadnji odbijač. Priloženi so odsevniki, zadnje 
mreže, montažni material in navodila. 

5F0071609



ZMOGLJIVOST

Paket Performance v oranžni 
barvi
Vključuje 19-palčna aluminijasta platišča CUPRacer v 
oranžni barvi s črnimi zavornimi čeljustmi Brembo, črnimi 
stranskimi pragovi, oranžnim okvirjem mreže, napisi in 
folijami za ogledala. 
Opcijsko je na voljo pnevmatika Michelin Pilot.
Na voljo samo za modele CUPRA. 

5F0071499A RJ8

ZMOGLJIVOST

Paket Performance v črni 
barvi
Vključuje 19-palčna aluminijasta platišča CUPRacer v črni 
barvi z rdečimi zavornimi čeljustmi Brembo in črne 
stranske pragove.
Opcijsko je na voljo pnevmatika Michelin Pilot.
Na voljo samo za modele CUPRA. 

5F0071499A KT2
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PAKET	PERFORMANCE

Presezite sami sebe
Vožnji z Leonom dodajte več dinamike
Paket Performance CUPRA Paket ponuja izjemno 
tehnološko natančnost, ki je vozilu CUPRA marca 
leta 2014 prinesla nov svetovni rekord na 
znamenitem nemškem dirkališču Nürburgring. Z 
osupljivimi 276 KM je vozilo doseglo čas kroga 
7:58.4, kar je najhitrejši čas katerega koli serijskega 
vozila s sprednjim pogonom. Zdaj lahko model Leon 
obogatite s ključnimi komponentami te neverjetne 
izboljšave. Na voljo v stilsko črni ali prepoznavno 
oranžni barvi. Vsak paket vključuje serijska 
aluminijasta platišča 30/3, visokotehnološke 
zavorne čeljusti Brembo in aerodinamične spodnje 
stranske obloge. Izberete lahko tudipnevmatike 
Michelin "Pilot Sport Cup 2" za boljšo vodljivost in 
oprijem pri gladki, športni vožnji, ki je vedno 
prilagojena vam.



KOLEKCIJA	MOTORSPORTS

Športna dopolnilna 
oprema
Kolekcija SEAT MOTORSPORTS je idealna za tiste z 
aktivnim in športnim življenjskim slogom. Vključuje 
športna oblačila in dodatke, ki zagotavljajo kar 
največjo fleksibilnost in funkcionalnost. Vsi izdelki v 
ponudbi so popolni za tiste, ki vsakodnevno 
uporabljajo športno opremo. Kolekcija SEAT 
Motorsports je pri tem nepogrešljiva.

JAKNA	IZ	SOFTSHELLA
Jakna iz softshella v slogu SEAT Motorsport. Varuje 
pred vetrom, je zračna, ima vodoodporno zadrgo in 
grelni trak za zapestje.

Material: 100 % poliester.
Velikosti: S - XXL.
Barve: atomsko siva, CUPRA siva,
Cup Racer oranžna.
Ref: 6H1084002X GAF
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Otroški avtomobil
Otroški avtomobil SEAT
z oblazinjenim sedežem za otroke od prvega leta 
starosti naprej.

Material: PE (plastika).
Dimenzije: 720 × 300 × 270 mm.
Barva: rdeča.
Ref: 6H1087500 GAD

MOŠKA	POLO	MAJICA
Polo majica v slogu SEAT Motorsport.

Material: 95 % bombaž, 5 % elastan.
Velikosti: S - XXL.
Barve: atomsko siva, CUPRA siva,
Cup Racer oranžna.
Ref: 6H1084230X GCF

MOŠKA	MAJICA	S	KRATKIMI	ROKAVI
Majica s kratkimi rokavi v slogu SEAT Motorsport.

Material: 95 % bombaž, 5 % elastan.
Velikosti: S - XXL.
Barve: atomsko siva, CUPRA siva,
Cup Racer oranžna.
Ref: 6H1084200X GCF

OTROŠKA	MAJICA	S	KRATKIMI	ROKAVI
Otroška majica v slogu SEAT Motorsport.

Material: 95 % bombaž, 5 % elastan.
Velikosti: od 4 do 10 let.
Barve: atomsko siva, CUPRA siva,
Cup Racer oranžna.
Ref: 6H1084220X GBF

BEJZBOLSKA	ČEPICA
BEJZBOLSKA ČEPICA z logotipom SEAT Sport.

Material: 100 % poliester.
Velikost: univerzalna velikost.
Barve: atomsko siva, CUPRA siva,
Cup Racer oranžna.
Ref: 6H1084300 GDF Cup Racer oranžna.
Ref: 6H1084220X GBF

OBESEK	ZA	KLJUČE
Obesek za ključe z vzorcem mreže hladilnika CUPRA.



ZUNANJOST

Dekorativne linije
Dva trakova iz prosojne mat folije, ki potekata
po pokrovu motorja na streho SEAT Leona
in mu dajeta še posebej športni videz. Ni na voljo 
za vozila s strešnim oknom.

5D: 5F0072525 / SC: 5F0072525C

ZUNANJOST

Dekorativni elementi na 
vratih prtljažnika
Zaradi srebrne dekorativne linije se zadek vozila 
blešči v slogu.

5F0071360
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NOTRANJOST

Naslon za noge in športni 
pedali za vozila z volanom 
na levi strani
Povečajte športni značaj notranjosti vozila. Aluminijaste 
prevleke s športnim dizajnom in nedrseča guma črne 
barve nudita boljši oprijem in športno vožnjo.
Gumijasti deli so prilagojeni pedalom. Športni pedali niso 
na voljo za vozila z avtomatskim menjalnikom. Ni na voljo 
za vozila z volanom na desni strani (RHD).

Naslon za noge: 5F0071750 / Športni pedali: 5F0064200

ZAŠČITA

Obloge za ključ
Okrasna obloga za ključ odlično ščiti električno napravo in ji daje edinstven videz.
Obloga za ključ SEAT: 000087013AF / Obloga za ključ FR: 000087013AE /  
Obloga za ključ Leon: 000087013T / Obloga za ključ CUPRA: 000087013AJ
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TRANSPORT

Strešni nosilec za kolesa
Aerodinamični okvir za transport koles. Z napravo proti 
kraji. Uporaba skupaj s strešnimi nosilci.

6L0071128A

TRANSPORT

Nosilec za kolesa za 
uporabo z vlečno kljuko
Zložljiv kovinski nosilec za kolesa, ki se pritrdi na 
vlečno kljuko.
Uporablja se za prevoz 2 koles na zadku vozila.
Vključuje zadnje pilotne luči, 13-pinski konektor in
navodila za montažo.

000071128B
Podaljšek za tretje kolo: 000071128C



TRANSPORT

Nosilci za jadralne deske
Vključuje 4 plastične podpornike, ki se prilagodijo 
obliki jadralne deske. Za prevoz 1 ali 2 jadralnih 
desk. Uporaba skupaj s strešnimi nosilci.

000071120HA

TRANSPORT

Strešni prtljažnik
Ščiti vašo prtljago pred vremenskimi vplivi. Z 
aerodinamično obliko. Preprosto montažo 
omogočajo sidrišča. Možnost odpiranja na obeh 
straneh. Uporaba skupaj s strešnimi nosilci.

400 litrov 000071200R
420 litrov 000071200S
450 litrov. 000071180A
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TRANSPORT

Strešni nosilci za smuči
Iz aluminija z gumijastimi podporniki. Za 4/6 smuči 
ali 2/4 snežne deske. Uporaba skupaj s strešnimi 
nosilci.

000071129J / 000071129K

TRANSPORT

Vlečna kljuka
Snemljiva vlečna kljuka z varnostnim sistemom. 
Zaradi barvnih usmerjevalnikov je nameščanje kljuke 
enostavno.

5D, SC: 5F0803881D
ST: 5F9803881D

Električna namestitev za vozila brez predhodne 
namestitve.

5D, SC: 5F0055204E / ST: 5F0055204G

Električna namestitev za vozila s predhodno 
namestitvijo.

5D, SC: 5F0055204D / ST: 5F0055204F



NOTRANJOST

Komplet osvetljenih vstopnih 
letev na pragovih
Dekorativne vstopne letve na pragovih, ki ob vstopu 
osvetlijo model Leon. Električna namestitev ni potrebna. 
30-sekundna osvetlitev ob odprtju vrat vozila. Izklop ob 
zaprtju vrat. Trivratna različica. Primerno za vozila z 
volanom na levi strani in vozila z volanom na desni 
strani.

5D: 5F0071691 / SC: 5F0071691B

NOTRANJOST

Stranska folija za pragove
Črn lepilni trak, ki vključuje ime modela in je prilagojen 
obliki obloge praga za zaščito vhodnega predela za 
potnike. Vključuje navodila in komponente za 
namestitev.

5D: 5F0071310 / SC: 5F0071310A
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NOTRANJOST

Komplet vstopnih letev iz 
nerjavnega jekla
Vstopne letve iz nerjavnega jekla so nameščene na 
pragovih sprednjih vrat. Vključuje dekorativno linijo v črni 
barvi in logotip vozila. Vstopni predel ščiti pred praskami.

5D: 5F0071691C / SC: 5F0071691A



NOTRANJOST

Rdeča dekorativna folija za 
armaturno ploščo
Komplet dveh dekorativnih folij, ki se pritrdita na 
originalno armaturno ploščo okoli merilnikov. V rdeči 
barvi.  
Ni na voljo za vozila z volanom na desni strani.

5F0064713A

52 | 53



NOTRANJOST

Dekorativna karbonska 
folija za armaturno ploščo
Komplet dveh dekorativnih folij, ki se pritrdita
na originalno armaturno ploščo okoli merilnikov. 
Karbonska končna obdelava. Ni na voljo za vozila z 
volanom na desni strani.

5F0064713B

NOTRANJOST

Dekorativna folija iz 
brušenega aluminija
Komplet dveh dekorativnih folij, ki se pritrdita na 
originalno armaturno ploščo okoli merilnikov.
Končna obdelava v videzu aluminija. Ni na voljo za 
vozila z volanom na desni strani.

5F0064713



NOTRANJOST

Zaobljena prestavna 
ročica z aluminijasto 
prevleko
Originalna 5- ali 6-stopenjska prestavna 
ročica SEAT s končno obdelavo iz aluminija 
in usnja. Ni na voljo za vozila z avtomatskim 
menjalnikom.

5-stopenjski: 5F0064230
6-stopenjski: 5F0064230A

NOTRANJOST

Športna prestavna 
ročica z 
aluminijasto 
prevleko
Originalna 5- ali 6-stopenjska 
prestavna ročica SEAT z aluminijem 
in kromom ter športno končno 
obdelavo. Ni na voljo za vozila z 
avtomatskim menjalnikom.

5-stopenjski: 5F0064230D
6-stopenjski: 5F0064230E
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NOTRANJOST

Zaobljena 
prestavna ročica v 
barvi tornado 
rdeča
Originalna 5- ali 6-stopenjska 
prestavna ročica SEAT s končno 
obdelavo iz aluminija in usnja.
Posebni poudarki v barvi tornado 
rdeča. Ni na voljo za vozila z 
avtomatskim menjalnikom.

5-stopenjski: 5F0064230B
6-stopenjski: 5F0064230C



INFOTAINMENT

TomTom® Start 42 M
Vedno vozite z najaktualnejšim zemljevidom. Z 
brezplačnimi zemljevidi boste hitro prispeli na cilj. 
Med uporabno dobo izdelka lahko za navigacijsko 
napravo prenesete štiri ali več popolnih 
posodobitvenih datotek na leto. Prejeli boste vse 
posodobitvene datoteke za cestno omrežje, naslove 
in zanimive točke. 4,3-palčni zaslon na dotik, 
preprosta navigacija GPS z dotikom zaslona. 

000051818AQ

INFOTAINMENT

TomTom® GO 600 Europe 
45 držav (Maps For Life)
Novi TomTom® GO ima popolnoma prenovljen dizajn 
– za izboljšan nadzor vožnje. Lahko boste sprejeli 
prave odločitve, saj boste točno vedeli, kaj se dogaja 
okrog vas. Doživite nov svet navigacije. Interaktivna 
avtokarta TomTom®; 3D-zemljevidi

000051818BM

INFOTAINMENT

GPS Anima+
Je idealen GPS za ljubitelje koles (MTB in kolesarjenje), ki želijo dodobra uživati v 
prostem času. Sodoben dizajn, čas delovanja baterije 12 ur, izjemna natančnost in 
združljivost s senzorji ANT +, kar predstavlja nepogrešljiv brskalnik za športnike. 
Dopolnite napravo GPS z magnetno pritrjevalno enoto. Enoto je mogoče kupiti posebej.

000051818CH
000051991K

INFOTAINMENT

GPS Ultra
Pri podjetju TwoNav imamo številne izjemno kakovostne naprave GPS za pohodništvo, 
kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, tek in športe na prostem. Vse naprave imajo 
najboljšo programsko opremo na trgu in najpopolnejše zemljevide. Izberite pravi GPS 
za športnika v sebi. Uživajte v dogodivščinah z izdelki TwoNav GPS.

000051818CG

56 | 57



INFOTAINMENT

Nextbase 101 Elite
Avtomobilska videokamera, ki jo je po potrebi mogoče 
preprosto obrniti za snemanje v notranjosti vozila. Senzor 
3G za nenadno zaviranje. V tem primeru se posnetek ne 
izbriše, dokler uporabnik tega ne želi.

000054731A

INFOTAINMENT

Enota za polnjenje v sili, 4000 mAh
Polnilnik v etuiju. Kabel 3 v 1 za iPhone 5, 4 in micro SIM. Priključni kabel. 
Adapter za vžigalnik vozila. Bela barva: etui, polnilnik in dodatki. Logotip SEAT na 
polnilniku v 1 položaju in na etuiju v 1 položaju.

000051763K

INFOTAINMENT

Parrot® MiniKit Neo 2 HD
MINIKIT Neo 2 HD je združljiv s funkcijo HD Voice*, naslednjo generacijo 
kakovosti glasovnega upravljanja za telefone. Upravljajte klice med vožnjo,  
ne da bi se dotaknili mobilnega telefona.

Parrot v črni barvi®: 000051473AE041
Parrot v modri barvi®: 000051473AENBP
Parrot v zeleni barvi®: 000051473AES6A
Parrot v rdeči barvi®: 000051473AES3H

INFOTAINMENT

Tablični računalnik Navlet 7i Full HD + 
GPS
7-palčni tablični računalnik Full HD, Android 4.4, GPS, Wi-Fi, Bluetooth® 
4.0 Štirijedrni procesor INTEL Atom Z3735G, RAM 1 GB, ROM 16 GB,
7-palčni IPS-zaslon Full HD, 1920 – 1200 PX Li-Po-baterija, 2800 mAh, 
5 V, 2-ampersko polnjenje, 12-voltni polnilnik, 2,3 m Zadnja kamera 5 MP 
HD, sprednja kamera 2 MP, vsi zemljevidi Evrope TeleAtlas, programska 
oprema za standardno 3D-navigacijo in pritrjevalne enote:
- pritrjevalna enota za pritrditev naprave na vetrobransko steklo pri 
navigaciji,
- prenosno stojalo za uporabo na mizi (multimedija),
- enota za namestitev na vzglavnik (multimedija za zadnje sedeže). 

000063500M 



VARNOST	ZA	OTROKE

Sedež Peke G3 Kidfix
Primeren za skupini II in III (15 – 36 kg).
Namesti se z varnostnim pasom vozila ali s sidrnimi 
točkami iSOFiX in varnostnim pasom. Po višini 
nastavljivo naslonjalo. Prevleka je snemljiva in 
pralna. 

000019904
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VARNOST	ZA	OTROKE

Sedež Peke G3 Plus
Primeren za skupini II in III
(15 – 36 kg). Namesti se z varnostnim
pasom vozila. Po višini nastavljivo
naslonjalo. Prevleka je snemljiva
in pralna.

000019906E

VARNOST	ZA	OTROKE

Kidfix XP
KIDFIX XP nudi varnost
za starše in
udobje za starejšega otroka. Primeren
za skupini II in III
(15 – 36 kg). Visok otroški
sedež z inovativno enoto XP-PAD
nudi napredno čelno zaščito.
Mehka bočna krila
nudijo zaščito za rastoče
glave in vratove otrok od 4 do 12 let starosti.

000019906M

VARNOST	ZA	OTROKE

Sedež Peke G1
iSOFiX Duo Plus
Primeren za skupino I (9 – 18 kg). Namesti se 
z varnostnim pasom vozila ali s sidrnimi 
točkami iSOFiX in pasom Top Tether.
Prevleka je snemljiva in pralna.

000019909

VARNOST	ZA	OTROKE

Top Tether
varnostni pas
Deluje proti čelnim silam v primeru
čelnega trčenja.

3R0019900

VARNOST	ZA	OTROKE

Peke G0 Plus
Primeren za skupino 0+ (do 13 kg).
Namesti se z varnostnim pasom vozila ali s 
sidrnimi točkami iSOFiX
s specifično platformo. Integriran
nosilni ročaj in snemljiv senčnik.  
Prevleka je snemljiva in pralna.

000019907

VARNOST	ZA	OTROKE

Sedež Fair G0/1 S
iSOFiX
Primeren za skupine 0, 0+ in I (do 18 kg). 
Nameščen s specifično platformo iSOFiX.  
Prevleka je snemljiva in pralna.

000019230J

VARNOST	ZA	OTROKE

Peke G0 Plus iSOFiX
Platforma RWF
Pritrjen je s šasijo vozila, tako da zagotavlja 
kar najvišjo stabilnost in zaščito. Sedež se 
odstrani z enim klikom, medtem ko osnovni 
del ostane nameščen v vozilu.

000019230C



ZAŠČITNA	DOPOLNILNA	OPREMA

Turisport
195/65R15: 000091303D
205/55R16: 000091303E
225/45R17: 000091375S
225/40R18: 000091375S

ZAŠČITNA	DOPOLNILNA	OPREMA

Autosock
195/65R15: 000091303D 
205/55R16: 000091375AB
225/45R17: 000091375S
225/40R18: 000091375S

ZAŠČITNA	DOPOLNILNA	OPREMA

Prevleke za 
aluminijasta platišča
Zaščitite nadomestne pnevmatike
s prevlekami za aluminijasta platišča, da 
bodo dalj časa ostale uporabne.
Niso primerne za 19-palčna kolesa.

000071770C

VARNOSTNA OPREMA

Varnostna oprema
Komplet dveh varnostnih trikotnikov, odsevnega 
varnostnega telovnika, kompleta za prvo pomoč in druge 
nujne opreme za prvo pomoč.

Komplet za prvo pomoč: 6L0093000
Varnostni trikotnik: 000093600 / 000093600C
Odsevni varnostni telovnik: 000093056

VARNOSTNA OPREMA

Pomožni akumulatorji
Neodvisna enota za električno energijo vam omogoča napajanje tablic ali mobilnih telefonov, 
uporabite pa jo lahko tudi kot žepno svetilko. Deluje v kombinaciji z avtomobili, motornimi kolesi, 
jadrnicami in motornimi čolni ter nudi zaščito pred kratkimi stiki, prekomernim napajanjem in 
praznjenjem. Na izbiro sta dva različna akumulatorja. Eden vam omogoča zasilno vžiganje 
bencinskih in dizelskih motorjev s prostorninami do 2000 ccm. Drugi vam omogoča zasilno 
vžiganje bencinskih motorjev do 5000 ccm in dizelskih do 3000 ccm.

Do motorjev 2,0: 000051763BF 
Do dizelskih 3,0 in bencinskih motorjev 5,0: 000051763F
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ZAŠČITA

Komplet sprednjih in
zadnjih zaščitnih zavesic
Ščiti karoserijo pred delci,
ki se med vožnjo odbijajo od koles.

Sprednje zaščitne zavesice za izvedenke 5D, SC in ST: 5F0075111
Zadnje zaščitne zavesice za izvedenki 5D in SC: 5F0075101B
Zadnje zaščitne zavesice za izvedenko ST: 5F0075101C
Sprednje zaščitne zavesice za izvedenko X-PERIENCE: 5F9075111
Zadnje zaščitne zavesice za izvedenko X-PERIENCE: 5F9075101
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ZAŠČITA

Pripomočki za ureditev prtljage
Uredite prostor in poskrbite, da bodo vaše torbe vedno na mestu. 
Vključuje dve držali, ki ju lahko poljubno prilagodite in zapnete s 
trakom z ježki.

1SL061205

ZAŠČITA

Zaščitno prtljažno korito
Prilagodljiva gumijasta obloga, ki se popolnoma prilega prtljažniku in 
ga ščiti.

5D, SC: 5F9061205

Penasto zaščitno prtljažno korito za 5D, SC: 5F0061205G

NOTRANJOST

Lonček za shranjevanje predmetov
Za shranjevanje različnih predmetov. Nameščen na sredinsko konzolo. 
Inovativna oblika, ki v majhnem prostoru hrani veliko stvari.

1SL061129

VARNOST

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
Senzorji v vozilu po premikih volana prepoznajo, ali je voznik utrujen, in v tem 
primeru sprožijo alarm. Če se v naslednjih petnajstih minutah voznik ne ustavi, se 
alarm ponovno sproži. 

5F0060884B

NOTRANJOST

Zaobljen lonček za shranjevanje 
predmetov
Inovativen, z usnjem obložen lonček za shranjevanje mobilnega telefona, pisal, 
poslovnih in kreditnih kartic ter drugih stvari. S posebnimi režami za kovance. 
Privlačen dodatek, ki skrbi za organizacijo in lahko dostopnost predmetov. 
Nameščen na sprednji del sredinske konzole. 

1SL061129A

VARNOST

Sistem nadzora hitrosti
Sistem nadzora hitrosti voznikom pomaga upoštevati omejitve 
hitrosti.
Za večje udobje na daljših potovanjih in pri transportu priklopnikov.  
Hitrost lahko prilagajate z obvolansko ročico od 30 km/h naprej.

5F0054690 / 5F0054690A



ZAŠČITA

Senčniki
Ščitijo pred sončnimi žarki in ohranjajo vidljivost, ne 
da bi ogrožali varnost na cesti.  
Prav tako so poleti primerni za uravnavanje notranje 
temperature. Z odprtimi okni se lahko peljete tudi do 
120 km/h.  

5D:  Stranski senčniki: 5F0064365A  
Zadnji senčnik: 5F0064365

SC:  Stranski senčniki: 5F0064365C  
Zadnji senčnik: 5F0064365B

ZAŠČITA

Ločilna mreža za prtljažni 
del
Ločilna mreža za prtljažni del. Ločuje potniški del od 
prtljažnega dela, tako da so hišni ljubljenčki med 
vožnjo na varnem. Po potrebi jo je mogoče zlahka 
odstraniti brez uporabe orodja.

5F9061205B
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ZAŠČITA

Dvostranska prtljažna obloga
Obloga je prilagojena zgornjemu dnu prtljažnika, na eni strani je 
preproga, na drugi strani pena. Popolnoma se prilega prtljažniku ter ga 
ščiti pred umazanijo in politimi tekočinami.

5F0061210B

ZAŠČITA

Gumijasti predpražniki
Komplet štirih predpražnikov (2 spredaj in 2 zadaj). Ne prepuščajo 
tekočin. Izdelava z originalnim sistemom za namestitev SEAT.

5F0061500A 041

ZAŠČITA

Predpražniki Serie®

Komplet štirih predpražnikov (2 spredaj in 2 zadaj). Mehki na dotik in 
gladke oblike. Izdelava z originalnim sistemom za namestitev SEAT.

5F0863011A LOE

ZAŠČITA

Zaščitne ponjave za vozilo
Zunanjost avtomobila lahko zaščitite z vrsto
ponjav iz poliestra v rdeči, črni in sivi barvi, s posebnim 
pritrjevalnim sistemom pa poskrbijo za popolno zaščito.

Zaščitna ponjava v črni barvi: 5F0061701A
Zaščitna ponjava v rdeči barvi: 5F0061701

ZAŠČITA

Predpražniki Velpic
Komplet štirih predpražnikov (2 spredaj in 2 zadaj). Izdelani z mehko 
tkanino.
Izdelava z originalnim sistemom za namestitev SEAT.  

5F0061675A 041



SEAT	SERVIS	NUDI	CELOVIT	SERVIS,	KI	GA	
OPRAVIJO	STROKOVNJAKI	IN	JE	PRILAGOJEN	
NA	STAROST	IN	KILOMETRINO	VAŠEGA	
VOZILA. Lahko boste prepričani, da je vaše 
vozilo v optimalnem stanju, saj naši 
strokovnjaki opravijo vse servise, ki jih 
vključuje program vzdrževanja SEAT.
Uporabimo le originalne dele SEAT.

Servis in
vzdrževanje

SERVIS SEAT
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Uživajte dolga leta 
umirjenosti.

Koristite pogoje jamstva 
dalj časa.

PODALJŠANO JAMSTVO 6Plus

Poleg osnovne 2-letne garancije za novo vozilo po Zakonu o varstvu potrošnikov in 
Obligacijskem zakoniku, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo ter 12-letnega 
jamstva proti prerjavenju karoserije voznikom vozila SEAT nudimo JAMSTVO 6Plus, 
inovativen program jamstev in storitev, s pomočjo katerega boste v vožnji lahko 
brezskrbno uživali tudi v	tretjem,	četrtem,	petem	in	šestem	letu	starosti	vozila ali 
do 200.000 prevoženih kilometrov, kar nastopi prej. 

POGODBE	SEAT	SERVIS	IN	VZDRŽEVANJE

Upravljajte	servisiranje	svojega	vozila	SEAT	na najbolj praktičen način, tako da 
stroške razdelite in jih dodate v finančno pogodbo - za več let brezskrbnosti.

Širok nabor servisov je na voljo 
24 ur na dan in 365 dni na leto. 

ASISTENCA SEAT – JAMSTVO MOBILNOSTI

Asistenca SEAT - jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč 
nacesti, štiriindvajset ur na dan in v vseh evropskih državah. Manjša popravila 
bomoopravili kar na kraju samem, tako da bo vaš SEAT za vožnjo pripravljen v 
najkrajšem možnem času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti 
omogočili znadomestnim vozilom ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni 
tudi takrat,ko bomo mi skrbeli za vaše vozilo SEAT. Asistenca SEAT – jamstvo 
mobilnosti velja	za	celo	življenjsko	dobo	vašega	vozila,	saj	se	podaljšuje	z	vsakim	
servisnimpregledom,	ki	je	opravljen	na	pooblaščenem	servisu	SEAT	v	Sloveniji ter v 
skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico.

Širok	nabor	servisov	je	na	voljo	24	ur	na	dan	in	365	dni	na	leto.

SEAT poskrbi za vašo varnost.  
Vi pa se medtem osredotočite na 
bistvo.

ZAVAROVANJE SEAT

Za nakup vozila SEAT obstaja veliko razlogov, prav tako pa obstaja veliko 
razlogov,da se odločite za	eno	od	oblik	financiranja	in	zavarovanja	skupine	
Porsche	Finance	Group	Slovenia,	ki	je	finančni	partner	znamke	SEAT.

Že v prodajnem salonu SEAT boste lahko pod ugodnimi pogoji izbrali med kreditom 
in leasingom, svoje vozilo pa boste lahko tudi zavarovali in poskrbeli za 
njegovovzdrževanje. Prihranili boste čas in nepotrebne poti, dobili pa boste 
finančnestoritve	in	zavarovanje	vašega	vozila	SEAT	po	meri	-	v	skladu	z	vašimi	
potrebami,	željami	in	finančnimi	zmožnostmi.



seat.si

Pooblaščeni PARTNER SEAT

SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si 

pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v 

tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času 

izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim 

pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko 

barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnih prevlek. To 

vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi 

predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z 

uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje 

recikliranja v prid varstva okolja.

OPOZORILO: Dne 1. 9. 2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti 

porabe goriva, emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni 

postopek za lahka vozila (WLTP). Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o 

porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v tem katalogu zgolj 

informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti 

odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po postopku WLTP. 

Več informacij najdete na spletni strani www.seat.si oz. pri pooblaščenih trgovcih z vozili 

SEAT.

03/2017. Tiskano v Sloveniji.
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