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Test
Tento model sa vyrába od roku 1995
a na Slovensko sa konečne dostala
jeho tretia generácia, ktorá by mala
osloviť oveľa širšie spektrum
motoristov.
EMOTÍVNY DIZAJN
Už prvý dojem z toho auta je pozitívny. Uvíta vás pôsobivá predná
maska s chrómovým lemovaním
a novým znakom automobilky. Čo
však dominuje v prednej časti a čo je
tým najvýraznejším znakom nového
Leona, to sú svetlomety. Ide o novinku v tejto kategórii. Sú celé vytvorené z LED diód, pre denné svietenie a rovnako tak aj pre stretávacie
a diaľkové svetlá. Okrem toho majú
nezameniteľnú grafiku. Rozoznáte
ich aj pri pohľade do spätného zrkadla, keď ste pred ním. Kabína je mierne posunutá dozadu a dá tak vyniknúť, pekne tvarovanej prednej kapote.
Bočné línie charakterizujú dva prelisy, každý v inej úrovni. Jeden sa
tiahne od predných svetlometov
a ten druhý, od zadných.
Športový charakter auta ešte zvýrazňujú pekne tvarované vonkajšie
spätné zrkadlá. Zadok len dotvára
dynamický charakter tohto „Španiela“ s koncovými svetlami decentne
zapustenými do kufrových dverí a vytiahnutými až do blatníkov a nechýba ani dvojitá chrómová koncovka
výfuku.

INTERIÉR V ROVNAKOM DUCHU
Dynamický charakter karosérie sa
podarilo preniesť aj do kabíny. Palubná doska má síce jednoduché línie, bez rôznych priehybov a ozdôb.
Pracovisko vodiča charakterizuje kožený volant s malým priemerom,
v spodnej časti sploštený. Prístrojová
doska ponúka dva veľké analógové
budíky, medzi ktorými je displej palubného počítača s prehľadnou a ľahko čitateľnou grafikou. Stredová konzola je mierne natočená na vodiča
a dominuje na nej 5,8-palcový združený dotykový displej. Dá sa v ňom
ľahko orientovať a hlavne komunikuje s vami v českom jazyku.
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Seat Leon 2,0 l TDI

Nemecká precíznosť
a španielsky temperament

Dominantným prvkom nového Seatu Leon sú predné svetlomety,.
Sedadlá sú vo výbave „FR“ vyslovene športové s vysokým bočným vedením. Vodič so spolujazdcom, ale tak
isto aj cestujúci vzadu majú vo všetkých smeroch dostatok miesta, aj vďaka zväčšenému rázvoru o takmer
6 cm. Veľkým bonusom zadnej lavice
je, že sa tam bez problémov zmestia
traja pasažieri, samozrejme, so štandardnými telesnými parametrami. Kufor sa oproti predchádzajúcej generácii zväčšil o 40 l na 380 l. Jeho slabinou je však vyššia nakladacia hrana.

RADOSŤ ZA VOLANTOM
Nami testovaný model poháňal
koncernový naftový štvorvalec s objemom 2,0 l, s výkonom 110 kW.
Ovládať v tomto aute 150 koní, je

FOTO SEAT

skutočne zážitok, aj vďaka tomu, že
automobilka využila v tomto prípade
podvozkovú platformu akú dostal
Golf siedmej generácie, respektíve
nová Octavia. V zákrutách drží auto
stopu a rozhodne vás z nej nepustí.
Netreba však zbytočne skúšať, kde
má hranice.
Motor poskytuje autu veľmi slušnú
dynamiku. Na stovku to zvládne
za 8,4 s a mohol by uháňať maximálnou rýchlosťou 215 km/h. Ak potrebujete zrýchliť, nie je to v tomto prípade žiadny problém. Stačí podradiť
a vyrážate. Motor ovláda presná šesťstupňová manuálna prevodovka.
Priemerná spotreba by mala byť len
o niečo viac ako 4,0 l. Čo sa nám nepodarilo dosiahnuť, keďže auto ma-

lo najazdených 50 km a motor bol
ešte „surový“. My sme sa pohybovali
na úrovni 5,5 l na 100 km.

ZÁVER
Tretia generácia Seatu Leon môže
byť vybavená technológiami, ktoré
doteraz v tomto modeli absentovali,
ako systémy na udržanie auta v jazdných pruhoch, či na rozpoznanie
únavy. V každom prípade, silnou devízou nového Leonu je jeho užívateľská prívetivosť, s týmto autom sa zžijete naozaj veľmi ľahko. Bohatý
segment kompaktov sa tak rozrástol
o vážneho „hráča“ a ten má veľké
predpoklady presadiť sa, aj vďaka
cene, keďže začína od 11 990 eur
DODO DÚBRAVSKÝ
(1,2 TSI).

TECHNICKÉ PARAMETRE
● MOTOR (cc):
● MAXIMÁLNY VÝKON (kW/ot. za min):
● MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT (Nm/ot. za min): 320/1750 – 3000
● MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ (km/h):
● ZRÝCHLENIE (z 0 na 100 km/h v sekundách):
● SPOTREBA (mesto, mimo, kombi v litroch/100 km):
● ROZMERY (dĺžka, šírka, výška v mm):
● RÁZVOR (mm):
● KUFOR (v litroch):
● CENA (testovanej verzie od):

PLUSY
Pracovisko vodiča v novom Leone charakterizuje kožený volant s malým priemerom, v spodnej časti
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je sploštený.

● DIZAJN KAROSÉRIE
● INTERIÉR
● JAZDNÉ VLASTNOSTI
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2632
380/1558
20 990 eur

MÍNUS
● NAKLADACIA HRANA KUFRA

