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Seat Leon ST
Úspech Octavie Combi a Golfa Variant
vo firemných flotilách vyprovokovali
k aktivite aj automobilku Seat. Tá tak po
troj a päťdverovom Leone posiela na trh
aj jeho kombi verziu s označením ST.

H

oci je značka Seat súčasťou športovej línie koncernu VW, v otázkach priorít má
jasno – ponúknuť auto, ktoré budú firmy
i privátni zákazníci chcieť. A ak to má byť
praktické kombi, tak ho pre nich Seat jednoducho postaví. Z pohľadu techniky ide o rovnaký koncept ako pri Golfe či Octavii, teda
platforma MQB, nová generácia koncernových motorov a obrovský batožinový priestor s dobre využiteľným tvarom. V tomto
prípade síce nedosahuje rekordných 610 l
známych z Octavie Combi, no ani 587 l nie
je hodnota, ktorou by sa nedalo pochváliť.
Praktickú stránku kufra podporuje aj dvojitá
podlaha (s dojazdovou rezervou pod ňou)
a takmer žiadny prah, komplikujúci nakladanie a vykladanie ťažších predmetov (pri
podlahe v hornej polohe). Prémiovejší charakter auta zvýrazňuje aj kompletné čalúnenie tohto priestoru či plató, ktoré sa automaticky zvinie po zatlačení jeho zadnej časti.

kvalitu, ergonómiu a akúsi športovosť. Koncernovú školu skrátka nezaprie. Či sa už budeme baviť o prístrojovom paneli, rozmiestnení základných ovládačov alebo výbere
materiálov, nebyť loga na volante, ľahko by
ste si ho splietli s ktorýmkoľvek „ľudovejším“ Audi. Dobrou správou je, že konštruktéri nezanedbali ani priestorový návrh, dostatok miesta je tak na predných aj zadných
sedadlách. Vzadu počítajte s nižšie položenými sedákmi, tento koncept sedenia daný
použitím platformy MQB však už poznáme
aj z Golfa či Octavie.

našľapuje zľahKa
Ľahký motor, pneumatiky s rozumným profilovým číslom (205/55 R 16) a nízka pohotovostná hmotnosť sú dobrými predpokladmi pre komfortnú jazdu. A je to skutočne
tak. Testovaný Leon ST krásne filtroval aj
väčšie nerovnosti, kolesami si nezabúchal
ani na panelovej ceste a aj pri dynamickej

Súčasťou balíka Exclusive sú aj predné a zadné LED svetlá.

Kvalitná Kabína
Časy, keď palubnú dosku Leona zdobili lány
lacného šedého plastu, sú nenávratne preč
a z kabíny testovaného kombi cítiť dôraz na
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Stredová konzola natočená
k vodičovi vytvára v kabíne
správnu športovú atmosféru.

jazde po rozbitých povrchoch nestrácal stabilitu. Z hľadiska komfortu, hluku či stability
podvozku mu nemáme čo vytknúť.
Poháňal ho dobre známy benzínový prepĺňaný štvorvalec 1.2 TSI, naladený na max.
výkon 77 kW/105 k. S pohotovostnou hmotnosťou 1209 kg si poradí hravo a dych mu
nedôjde ani po naložení auta batožinou. Záťah naftového motora samozrejme nikdy
nedosiahne, no na šiestom prevodovom
stupni zvládol tempom 90 km/h (1950
ot./min.) aj prudšie stúpanie bez toho, aby
strácal rýchlosť, alebo sa nebodaj dožadoval podradenia do päťky.
Pružnosť motora TSI je naozaj výborná. Ak
naň však príliš tlačíte, za svoje služby sa ne-

Silnou stránkou kufra je okrem
objemu aj jeho kvalitné
čalúnenie.

hanbí vypýtať viac. Najlepšie sa cíti v nízkych
a stredných otáčkach, kedy je príjemne
úsporný a v kabíne ho takmer vôbec nepočuť.
Na medzimestskom okruhu dlhom 85 km
si Leon pri priemernej rýchlosti 65 km/h pýtal len 4,9 l/100 km, zatiaľ čo mestom sa
predieral s priemernou spotrebou 5,5 –
6,5 l/100 km. Ak mu však stúpite na krk,
v meste si zoberie aj osem litrov. Diaľničné
presuny rýchlosťou 130 km/h zvládal približne za šesť, sedem litrov. <<
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