
LeonÚplne nový SEAT



Príťažlivý rebel.

Pochádza z Barcelony a má vždy dobrú náladu. Nový SEAT Leon je tu s nádherným
novým dizajnom, komfortným interiérom a kompletnou konektivitou. Potrebujete viac
priestoru? Nový Leon Sportstourer vám umožní naložiť viac. Chcete športové výkony
Leonu s nižšími emisiami? Leon e-Hybrid vám poskytne pôžitok z elektrickej jazdy.

Športový vzhľad. Kompletná konektivita. Široký výber motorov. S novým Leonom
máte teraz ešte viac možností ako zažiariť.



Odvážny. Silný.
Vždy pripojený.

Prvé dojmy sú najdôležitejšie. Maska chladiča s motívom
diamantu, prepojené zadné LED svetlá Infinite Light.
Nový SEAT Leon je ešte príťažlivejší a podmanivejší než
doteraz. Dynamické krivky a plynulo nadväzujúce hladké
plochy prepožičiavajú modelu Leon ešte sviežejší,
športovejší charakter. S dynamickými ukazovateľmi smeru
bude každé vaše odbočenie priťahovať ešte väčšiu
pozornosť. Osobité prelisy umocňujú dojem pohybu
a energie. Vaša jazda bude ešte viac nabitá emóciami.
Tento automobil vyčnieva z davu. Vždy a všade.
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Život zaliaty
svetlom.

V interiéri vás privíta INTELIGENTNÉ LED ambientné osvetlenie, ktoré vás
príjemne obklopí. Teraz si vyberte správny odtieň svetla podľa vlastnej
nálady. Farbami to však nekončí. LED diódy sú prepojené s vyspelými
senzormi a budú vás upozorňovať na nebezpečné situácie, aby sa
zabránilo kolízii. Nový elegantný interiér je skvele vybavený a vďaka väčším
rozmerom vám poskytne ešte viac komfortu. Prístrojová doska je teraz
mierne natočená k vodičovi, aby ste mali lepší prístup k 10" displeju
navigačného systému. Máte športového ducha? Zvoľte si multifunkčný
športový volant obšitý kožou. Výber je na vás. Ste to vy, kto si bude užívať
potešenie z jazdy.

Vnútorný
design



Vaše auto. Vždy
pripojené.
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Chcete nepretržitý prísun digitálnych informácií a zážitkov? Nový SEAT Leon vám ich zabezpečí vďaka nepretržitej
konektivite. Za jeho volantom, aj po vystúpení z vozidla. Stiahnite si aplikáciu SEAT CONNECT App a môžete zisťovať
údaje o vašom aute pomocou inteligentného telefónu alebo si otvorte SEAT CONNECT na dotykovom displeji a začnite
plánovať trasu, či si zostavte zoznam skladieb pre prehrávanie. Teraz si môžete tiež vyhľadať parkovacie miesta, sledovať
na mape dopravnú situáciu v reálnom čase a získavať o trase informácie, vďaka ktorým budú vaše zážitky z jazdy oveľa
príjemnejšie. Vždy po ruke, vždy pripravený. Presne to prináša naozajstná konektivita.

Objavte balíčky služieb SEAT CONNECT. Užívajte si slobodu kompletnej konektivity.

Bezpečnosť a služby.
Potrebujete na ceste naliehavú
pomoc? Funkcia núdzového volania
detekuje nehodu hneď pri aktivácii
airbagov a automaticky odošle
vašu polohu záchranným službám.
Chcete nahlásiť menej závažnú
udalosť? Využite volania pre prípad
poruchy. Potrebujete od nás niečo
zistiť alebo nastal čas pre servisnú
prehliadku? O všetko sa postarajú
zamestnanci oddelenia zákazníckej
starostlivosti a plánovanie servisu.

Vzdialenýprístup.
Otvorte si aplikáciu a skontrolujte stav
osvetlenia a temperovania interiéru vášho
vozidla. Získajte všetky údaje o vašej
jazde. Okamžite si overte, či vaše vozidlo
neprekračuje obmedzenie rýchlosti
v stanovenej oblasti. A nikdy sa už
nebojte, že zase zabudnete, kde ste
zaparkovali. Otvorte si službu diaľkového
prístupu a váš Leon vám klaksónom
a svetlami ukáže, kde sa nachádza.
Vy, váš múdry telefón a váš Leon.
Dokonalý tím.

Mediaa internet.
Digitálny životný štýl vyžaduje
nepretržitý prístup do vášho virtuálneho
sveta. Vo vnútri vášho vozidla
i mimo neho. Aktualizujte si
mapy, plánujte si jazdy a trasy
odosielajte z počítača alebo smartfónu
priamo do vozidla. Zistite, kde
môžete pozdĺž trasy doplniť palivo
a skontrolujte si ceny aj otváracie
doby. Ciele, multimediálne funkcie
a počúvanie rádia vám sprístupní
hlasové ovládanie. S kompletnou
konektivitou sú možnosti nekonečné.



Váš nový SEAT Leon vám zabezpečí spojenie so svetom. Čo
potrebujete na to, aby ste sa dostali do cieľa? Nový digitálny
panel prístrojov má funkciu deleného zobrazovania, ktorá vám
umožní sledovať navigačné mapy vrátane informácií o trase.
Ako sa tam chcete dostať? Hneď vedľa panela prístrojov nájdete
10" displej s vysokým rozlíšením, ktorý slúži navigačnému systému.
Dotykový displej je individuálne nastaviteľný. Ďalšou možnosťou
je hlasové ovládanie. Ruky nechajte na volante a povedzte
vášmu vozidlu Leon, kam chcete ísť. Dovezie vás tam.

Nový SEAT Leon posunie do novej dimenzie aj vašu zábavu
na cestách vďaka vylepšenému audiosystému Beats Audio.
Jeho desať reproduktorov zahŕňa aj dvojicu vysokotónových
reproduktorov vzadu a výkonný subwoofer. S touto kombináciou
na vás čakajú naozaj podmanivé zážitky z počúvania.

Žiarivá
budúcnosť.
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Zostaňte na ceste
a vyhýbajte sa problémom.
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Prečo si robiť starosti? Kryje vám chrbát.
Nový SEAT Leon kombinuje športové
výkony s vyspelými asistenčnými
systémami. Múdra bezpečnostná technika
predvída a reaguje na akúkoľvek situáciu
na ceste. Ešte skôr ako vy.

Systém sledovaniamŕtveho uhla - Side Assist.

Niekedy si nemusíte približujúce sa vozidlá ani všimnúť. A to je príležitosť
pre systém sledovania mŕtveho uhla. Zaznamená aj vozidlá, ktoré sa približujú
mimo váš zorný uhol a upozorní vás na ne svetelným signálom pomocou systému
ambientného osvetlenia, ktoré obklopuje interiér. Systém sledovania mŕtveho
uhla dokáže vďaka dvom radarovým senzorom v zadnej časti vozidla detekovať
prítomnosť vozidiel vzdialených až 70 metrov.

Prediktívny adaptívny tempomat so systémom
Front Assist.
Adaptívny tempomat ACC sleduje situáciu pred vozidlom radarovým
senzorom vpredu a nepretržite predvída potenciálne riziká. Nech
sa pred vás zaradí vozidlo do vášho jazdného pruhu alebo vchádzate
príliš rýchlo do nebezpečnej zákruty, váš Leon bude vždy pripravený
reagovať a prípadne spomaliť. Systém používa na analýzu zákrut
a rýchlostných limitov kamery a navigačný systém, aby mohol
patrične upraviť rýchlosť jazdy.

Asistent núdzového zastavenia.
Nová generácia asistenta pre stav núdze bude neustále sledovať,
či je u vás všetko v poriadku. Ak asistent zaznamená neaktivitu
pri riadení dvakrát mierne pribrzdí, aby vás upozornil. Ak nebudete
na upozornenie reagovať, systém v prípade potreby vaše vozidlo
automaticky spomalí až do úplného zastavenia.

Kontrola okolia pri vystupovaní – ExitWarning.
Vaša bezpečnosť pre nás nekončí príjazdom do cieľa. V okamihu, keď sa
chystáte vystúpiť z vášho vozidla Leon, detekuje asistent
pre vystupovanie približujúce sa prekážky, akými sú napríklad vozidlá
alebo cyklisti. Ak by otvorenie dverí mohlo viesť ku kolízii, upozorní vás
na nebezpečenstvo zvukový a vizuálny signál.



Hybridná kombinácia elektrického a spaľovacieho motora je najpraktickejším spôsobom pohonu s nízkymi
emisiami. Elektromotor s výkonom 75 kW je doplnený spaľovacím motorom 1.4 TSI. Celkový najvyšší výkon
externe nabíjateľnej hybridnej sústavy je 150 kW.

e-Hybrid.Pripojiť.
A žiariť ako hviezda.

Nový SEAT Leon e-Hybrid je oveľaviac než bežným hybridným automobilom. Podobne akoväčšina hybridných
vozidiel automaticky nabíja svoje akumulátory, ale ponúka aj možnosť pripojenia k elektrickej sieti.
Pri jazde používa najprv elektromotor a spaľovací motor je k dispozícii len pre zvýšenie výkonu. Akumulátory
nabijete ľahko, pripojením vozidla ku konvenčnej elektrickej sieti.

Dôjdite až do cieľa.
Ako ďaleko potrebujete ísť? Bez nabíjania prejdete s úplne
nabitou sadou akumulátorov až 60 km*, ak budete používať
len elektrický pohon. S využitím kombinácie elektromotora
a spaľovacieho motora dokáže Leon e-Hybrid prekonať
bez doplňovania paliva a elektrickej energie vzdialenosť
až 800 km.

Zasunúť do zásuvky, nabiť
a podávať výkony.
Nabíjanie nového modelu SEAT Leon e-Hybrid je maximálne
ľahké a rýchle, nech ste doma alebo na cestách. Domáca
nástenná nabíjačka kompletne nabije sadu akumulátorov
za 3 h, z konvenčnej elektrickej zásuvky to trvá 6 h. *p
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Výbava FR.

Leon ešte vyššej úrovne.

Presne do rúk.
Multifunkčný športový volant obšitý kožou
s prešívaním FR vylepší každú vašu minútu
na ceste.

Seďte štýlovo.
Športové sedadlá nového modelu Leon FR vám
poskytnú pocit istoty, keď sa budete rútiť do zákruty.
Ešte viac komfortu si budete užívať, ak si vyberiete
nové čalúnenie mikrovláknom Dinamica.

Niekedy sa oplatí vynaložiť viac prostriedkov a úsilia na to, aby ste
dostali presne to, čo chcete. Leon s výbavou FR ponúka ešte viac
športovej príťažlivosti a vyhranenejšieho charakteru. Špecifické
nastavenie podvozka FR vám umožní dynamickejšiu jazdu, zatiaľ
čo nárazníky FR, väčšie 18" kolesá z ľahkej zliatiny a logo FR
na zadnej časti poskytnú vozidlu ešte sebavedomejší vzhľad.



Výbava Xcellence.

Stupeň výbavy Xcellence zahŕňa všetko, čo potrebujete.
A ešte oveľa viac. Exkluzívne vonkajšie detaily a taktiež širší
výber farieb, vnútornej výbavy a čalúnenia. Leon Xcellence
posunie vašu jazdu na skutočne výnimočnú úroveň.

Takto vyzerá
sebadôvera.

Skvelý vzhľad.
Tento stupeň výbavy sa od ostatných odlišuje
maskou chladiča so sofistikovaným motívom
diamantu s lesklou povrchovou úpravou.

Detaily pre nadšencov.
Osvetlené prahové lišty majú chrómovanú
povrchovú úpravu a logo Xcellence.



Výbava Style.

Viac štýlu.
Viac charakteru.

Stevítaní.
Leon vás pozdraví svojím uvítacím
osvetlením a už pri vašom príchode
vás informuje o tom, že je pripravený.

Uvidíte ďalej, uvidíte lepšie.
Hmlové svetlomety s funkciou svetiel
pre odbočovanie vám pomôžu bezpečne
prejsť hmlou a zvládnuť nebezpečné zákruty.

Vitajte vo svojom svete. Leon Style sa môže pochváliť rozsiahlou vonkajšou
a vnútornou výbavou. Od 16" kolies z ľahkej zliatiny až po všetky dôležité
prvky exteriéru a interiéru. Stupeň výbavy Style je pre vodičov, ktorí vedia,
čo chcú.



15" 16"

17"

18"

URBAN 15"
R

DYNAMICSTYLE 17"
St

PERFORMANCE I 18"
XC

PERFORMANCE II 18"
FR

SPORT 18"
FR

URBAN 16"
R

DYNAMIC I 17"
XC

DESIGN 16"
R St

DYNAMIC II 17"
FR

Reference R

Style St

Xcellence XC

FR FR

Štandartná výbava
Výbava naželanie

Kolesá.



Reference R

Style St

Xcellence XC

FR FR

Štandartná výbava
Výbava naželanie

PURE ČERVENÁ

MYSTERY MODRÁ

NEVADA BIELA

MAGNETICŠEDÁ

CANDY BIELA

MIDNIGHT ČIERNA

R St XC FR

R St XC FR

XC FR

R St XC FR

R St XC FR

R St XC FRDESIRE ČERVENÁ XC FR

Farby.



Reference R

Style St

Xcellence XC

FR FR

Štandartná výbava
Výbava naželanie

TKANINA REFERENCE TKANINA STYLE TKANINA FRR St FRTKANINA XCELLENCE DINAMICA STYLEXC St

DINAMICA XCELLENCE DINAMICA FR KOŽA NAPPA XCELLENCEXC FR XCKOŽA NAPPA STYLE KOŽA NAPPA FRSt FR

Čalúnenie.



18" kolesá Sport z ľahkej zliatiny.
Dodajte svojmu vozidlu ešte silnejší športový
charakter a štýl 18" kolesami z ľahkej zliatiny.

Nosičbicyklov.
Uzamykateľný nosič bicyklov je bezpečný
a stabilný. Pripravte sa na svoje budúce
dobrodružstvo.

Lapače nečistôt.
Prečkajte búrku a minimalizujte znečistenie
nenápadnými, ale elegantnými lapačmi nečistôt.

Upravte si auto
podľa svojich
predstáv.

Príslušenstvo



Technické informácie.

*pneu 195/65R15ET45 *pneu 195/65R15ET45



SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb
a cien bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie v tejto brožúre majú preto len informatívny charakter.

SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácií v čase vydania tejto publikácie (10. 3. 2020), najnovšie
informácie vám poskytne autorizovaný predajca SEAT. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály
uvedené v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočných. Toto vozidlo a všetky jeho časti, ako aj originálne náhradné
diely, boli skonštruované v súlade s právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné
prostredie – použitím recyklovaných/recyklovateľných materiálov a opatreniami realizovanými na dosiahnutie
primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality.

3/2020.


