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Aruncă o privire în jur. Vezi șosele? Sau noi începuturi?
Obstacole? Sau posibilități? La SEAT, noi vedem lumea în
toată splendoarea sa sălbatică și uluitoare. Nu ne putem
abține. Noi suntem dintr-un loc plin de energie creativă.
Unde a fi diferit este pur și simplu normal. Și astfel, tot ce
atingem – de la mașini până la biciclete sau noi soluții de
mobilitate – este proiectat pentru a vă ajuta să trăiți o viață
mai plină de curaj, de lumină, de surprize.

Este viața,
dar mai plină de pasiune.
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Îți amintești senzația pe care o ai atunci când te atrage
un lucru nou? Este palpitant. Ca și cum sufletul ți-ar fi plin
de dorința de libertate. Uneori, acel sentiment durează
suficient de mult încât să poată alimenta numeroase
povești noi. Acesta este SEAT Leon, creat în Barcelona
pentru cei care știu cât de tenace poate fi dorința.
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Este o cu totul
altă poveste.
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După 4 generații, SEAT Leon continuă încă să redefinească
povestea. Este despre un stil perpetuu și despre adevărata
esență. Cu un design curajos, tehnologie inovatoare
pentru siguranță și conectivitate impecabilă, oferind o
călătorie cu adevărat dinamică. Extinde-ți și luminează-ți
universul cu un interior mai mare și lumini Full LED. Iar acum
ai mai multe opțiuni de motorizare ca niciodată, cu o
versiune e-HYBRID plug-in disponibilă atât pentru SEAT
Leon, cât și pentru modelul cu o capacitate mai mare Leon
Sportstourer. Fă un pas spre seducția fără limite.

Dorință
permanentă.

Design
hipnotic.
Când ceva arată atât de bine, este greu să nu te uiți insistent.
Cu o grilă Diamond atrăgătoare, lumini full LED în partea din
față, și lumini cu leduri pe toată lățimea părții spate. Proiectat
impecabil, cu proporții optimizate, pentru o prezență generală
mai plină de îndrăzneală. Exteriorul modelului SEAT Leon are
suprafețe fluide și linii dinamice, pentru un aspect mai proaspăt,
mai sportiv. Aceasta este o mașină care iese în evidență. Chiar
și atunci când staționează.
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DESIGN EXTERIOR

Lasă-te purtat de
valul tentației.
Cu caracteristici irezistibile care îți revigorează călătoria. Modelul
SEAT Leon dispune de jante de aliaj satinate Performance de 18″,
pentru a te face să mergi înainte cu încredere. Și semnalizatoare
dinamice care îți permit să indici fiecare viraj, atrăgând toate
privirile. Lasă-te dus de val și răcorește-te cu o trapă panoramică.
Și în plus, am finisat totul așa cum trebuie, cu un logo specific Leon
ce decorează cu mândrie partea din spate.
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DESIGN INTERIOR
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Iluminat pentru a-și prezenta cele mai bune unghiuri.
Iluminarea ambientală cu leduri ce înconjoară tot
interiorul SEAT Leon te întâmpină cu un arc luminos care
se întinde pe întregul panou de bord. Un amestec de
design și funcționalitate, lumina se aprinde intermitent
pentru a te avertiza că există un pericol atunci când
deschizi ușa. Elementul central, planșa de bord,
înclinată discret spre tine, pentru a-ți oferi acces mai
bun la sistemul de navigație de 10″ cu cursor tactil. Mai
confortabil, mai conectat.

Poți lăsa
lumina aprinsă.

Mai multe
aspecte care să
te impresioneze.
Urcă și așază-te relaxat, cu tapițeria din microfibră Dinamica,
ce oferă o senzație rafinată. Modelul Leon Sportstourer
dispune de un spațiu uluitor de 1.600l - cu scaunele spate
pliate - și vei avea acces simplu, fără mâini, datorită hayonului
electric - nu trebuie decât să treci piciorul pe sub senzorul din
spate al mașinii tale Leon și... Sesam, deschide-te! Dacă ai
nevoie de și mai mult spațiu, scaunele modulare pot fi de
asemenea adaptate nevoilor tale.
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COMFORT
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Încântat de
posibilități.
Muzică, informații de pe traseu, hărți 3D, apeluri telefonice și controlul
climatizării: toate sunt aici pentru a-ți ușura călătoria. Personalizează-ți
cockpit-ul digital și adaptează modul în care dorești să-ți fie afișate datele.
Poți de asemenea să-ți sincronizezi telefonul cu sistemul de navigație de
înaltă rezoluție de 10".
Ți-ar plăcea un pic de calibrare? Modifică profilul de conducere pentru a te
bucura de o suspensie mai lină sau de deplasare în regim Eco. Iar acum poți
utiliza comanda vocală naturală pentru toate acestea. Nu trebuie decât să
ai mâinile pe volan și să-i spui mașinii tale Leon ce dorești.
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CONNECT
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Spune-i conexiune
sau pur și simplu chimie.
Indiferent dacă ești la volan sau în mișcare, aplicațiile SEAT CONNECT îți aduc mașina Leon la îndemână. Rămâi conectat
cu mașina ta prin intermediul smartphone-ului tău sau deschide SEAT CONNECT prin intermediul ecranului tactil, pentru
a începe să-ți planifici traseul sau să-ți organizezi lista de redare. Acum poți identifica locuri de parcare, vedea condițiile
din trafic în timp real și obține informații despre traseu, pentru a-ți îmbunătăți și mai mult experiența.
Descoperă pachetele de servicii SEAT CONNECT pentru a te bucura de adevărata libertate a conectivității complete.

Servicii de Acces de la distanță.

Siguranță & service.

Servicii Infotainment online.

Cu pachetul Acces de la distanță, să fii departe de
mașina ta Leon nu înseamnă să nu mai ții legătura cu
ea. Nu trebuie decât să pui mâna pe smartphone și
să-ți începi călătoria.

Ai nevoie de asistență urgentă pe drum? Safety
& Service se asigură că ești întotdeauna conectat.
În special atunci când ai cea mai mare nevoie.

Un stil de viață digital înseamnă să ai conținuturile
dorite disponibile 24/7. Pentru că atunci când ești
complet conectat, posibilitățile sunt infinite.

• Cine are nevoie de cheie când are un smartphone?
•
•
•
•

Atinge ecranul pentru a încuia sau descuia mașina
Leon.
Preîncălzește interiorul mașinii tale utilizând sistemul
auxiliar de încălzire prin intermediul aplicației SEAT
CONNECT. Perfect pentru diminețile reci de iarnă.
Ai uitat unde ai parcat? Folosește funcția Poziție de
parcare pentru a descoperi locația.
Ai împrumutat modelul Leon altcuiva? Asigură-te că
respectă limitele de viteză și nu părăsește zona
stabilită.
Păstrează-ți calmul și continuă-ți treaba. Mașina ta
Leon te va avertiza prin smartphone dacă detectează
un potențial furt, atunci când ești plecat.

• Rămâi în siguranță, rămâi conectat. Funcția Apel

•

•

•
•

•
•

de urgență se conectează automat la serviciile de
urgență în cazul în care detectează un accident.
Ai nevoie de asistență? Apasă butonul pentru Apel
în caz de pană pentru a lua legătura cu centrul
nostru de asistență telefonică și a cere ajutor.
Ai întrebări? Apasă butonul Relații clienți pentru a
intra în legătură cu SEAT Service.
Este timpul pentru o verificare? Partenerul tău
pentru servicii de asistență clienți primește date
despre starea mașinii și stabilește programările în
mod proactiv.

•
•

Fii conectat când conduci. Beneficiază de informații
online privind traficul și actualizări în timp real cu
privire la condițiile din trafic.
Pregătit pentru orice. Găsește cele mai apropiate
locuri de parcare și benzinării.
Care este cel mai bun traseu până la destinație?
Funcția de Calculare online traseu te ajută să
optimizezi călătoria.
Nu trebuie decât să o spui cu voce tare. Comanda
vocală naturală poate fi utilizată pentru a activa
navigația, radioul și media.
Compatibilitatea integrală îți oferă toată asistența
de care ai nevoie pentru a-ți integra lumea virtuală
cu lumea condusului.

Prea tentant
ca să poți rezista.
Plin de soluții inteligente, pentru a face lucrurile mai simple.
Atunci când te apropii de autovehicul, sistemul Keyless Kessy
descuie automat ușile. Și modelul tău Leon va fi deja încălzit la
temperatura preferată, datorită sistemului de Încălzire în
parcare. De asemenea, nu uita să îți așezi smartphone-ul în
Connectivity Box, pentru încărcare wireless facilă.
Dacă parcurgi un drum lung, sistemul de detectare a oboselii se
va asigura că rămâi alert pe toată durata călătoriei. Iar atunci
când ajungi la destinație, sistemul Park Assist va prelua controlul
asupra volanului, pentru ca intrarea în locurile de parcare
înguste să devină o joacă.
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DRIVING EXPERIENCE
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DRIVING EXPERIENCE

Streaming cu Apple Music integrat.
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Ambuteiaj?
Muzică pentru
urechile tale.
Circulație blocată? Pierde-te pe drum. SEAT Leon este echipat cu
BeatsAudio™ care oferă un sunet puternic dar echilibrat. Ajustează
setările sistemului premium cu 10 difuzoare, pentru o experiență
audio imersivă. Alegerea balansului perfect te va lăsa fără cuvinte,
atât pe tine, cât pe și pasagerii tăi. Ora de vârf nu a fost niciodată
atât de plăcută.

Toate privirile
ațintite asupra ta.
De ce să îți faci griji? Avem soluția pentru tine. SEAT Leon
îmbină performanța cu sistemele avansate de asistență la
conducere. Cu tehnologie inteligentă pentru siguranță care
anticipează și reacționează la orice situație de pe drum,
înainte să o faci chiar tu.

Detectarea unghiului mort cu Avertizare la ieșire.

SIGURANȚĂ

Vezi ceea ce nu poate fi văzut. Funcția Detectarea unghiului mort identifică
autovehicule aflate în afara câmpului tău vizual, la o distanță de până la
70 de metri. Iar atunci când ești pregătit să ieși din autovehiculul tău Leon,
sistemul de Avertizare la ieșire poate identifica pietoni, trafic sau biciclete
care se apropie. Se aude un semnal acustic, și lumina ambientală cu
leduri se aprinde intermitent în uși, pentru a te avertiza în cazul în care
deschiderea ușii ar putea cauza un accident.
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Asistență la ieșire.
Spune nu zgârieturilor. La ieșirea dintr-un loc de parcare, sistemul de Asistență
la ieșire te avertizează prin semnale acustice și vizuale dacă există autovehicule
care se apropie sau obstacole. Dacă nu reacționezi, sistemul frânează automat
pentru a evita o coliziune.

Traffic Sign Recognition (sistem de recunoaștere
indicatoare rutiere).
O cameră amplasată la baza oglinzii interioare a modelului tău Leon recunoaște
și citește indicatoarele rutiere, afișând informațiile pe cockpit-ul digital. Sistemul
te ține la curent cu privire la limitele de viteză și restricțiile de depășire, pe întreg
parcursul călătoriei.

ACC Predictive cu Front Assist (tempomat
adaptiv predictiv cu sistem de monitorizare a zonei frontale).
Folosindu-se de camere pentru a scana șoseaua, ACC
anticipează în mod constant pericolele din față. Fie că este
vorba despre o mașină care intră pe banda ta sau despre o
curbă riscantă în care intri prea rapid, modelul tău Leon
este întotdeauna pregătit să încetinească. ACC Predictive
poate fi combinat acum cu sistemul de navigație pentru a
analiza curbele și limitele de viteză și a include aceste
informații în sistemul adaptiv de control al vitezei.

Travel Assist.
Asistentul tău virtual ideal, Travel Assist monitorizează călătoria, utilizând
camere pentru a detecta lucrări în trafic, semafoare, indicatoare rutiere și
curbe. Folosind aceste informații, sistemul setează viteza, ajutându-te să
răspunzi oricărei provocări de pe drum.
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Pe drum.
În control.

Emergency Assist 3.0 (asistență de urgență).

SIGURANȚĂ

Următoarea generație a sistemului Emergency Assist te urmărește permanent,
pentru a vedea dacă ai nevoie de ajutor. Dacă detectează inactivitate la volan,
frânează lin de două ori, pentru a te avertiza. Dacă nu răspunzi la avertizare,
sistemul preia controlul, activează avertizările pentru ceilalți participanți la trafic
și încetinește și oprește automat mașina.
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Lasă plictiseala în urmă. Bucură-te de toată puterea unui Leon.
Toate beneficiile ecologice ale unui motor electric. Toată
flexibilitatea unui hibrid. Cine spune că nu poți avea totul?
SEAT Leon e-HYBRID, disponibil atât pentru versiunea Leon
5D, cât și pentru versiunea Leon Sportstourer, este mult mai
mult decât un autovehicul hibrid standard. Precum majoritatea
hibridelor, își reîncarcă bateria automat. Dar este și plug-in.
Înseamnă că își folosește mai întâi motorul electric, trecând la
motorul pe benzină numai pentru un plus de putere. Pentru a-l
reîncărca, nu trebuie decât să îl conectați la o rețea electrică
uzuală și sunteți gata de plecare.

e-HYBRID.
* Autonomia exactă pentru autovehiculul tău va varia în funcție de mai mulți factori diferiți
printre care se numără traseul, condițiile meteo, încărcarea autovehiculului (pasageri
+ bagaje), vechimea și starea bateriei, echipările opționale (jante de aliaj, anvelope
etc.), utilizarea sistemelor auxiliare care consumă curent precum încălzirea, climatizarea
și scaunele încălzite, precum și de stilul tău de conducere. Autonomia indicată a fost
calculată în conformitate cu standardele WLTP, care stabilesc condiții de testare
aplicabile tuturor producătorilor de mașini, pentru a asigura compatibilitatea acestor
teste cu toate autovehiculele.

Redu emisiile
pe care le produci.
Nu și planurile.
Cauți un mod mai sustenabil de a conduce, fără a sacrifica performanța?
Combinația inovatoare între motorul electric și cel cu ardere internă
face din SEAT Leon e-HYBRID cea mai convenabilă opțiune cu emisii
reduse disponibilă.

Mai multă performanță, mai multă libertate.

34

Motorul electric plug-in de 85 kW electric se combină cu motorul TSI
de 1,4 litri pentru a furniza o putere totală de 150 kW. Folosind numai
bateria electrică, puteți conduce până la 60 km* cu zero emisii CO2 ,
oferindu-vă acces complet la zonele urbane care impun limite
de emisii scăzute. Și prin combinația dintre electric și benzină, Leon
e-HYBRID poate atinge o autonomie de până la 800 km fără a fi
nevoie de reîncărcare.

Conectează-l la curent. Încarcă-l.
Pornește.
Acasă sau pe drum, conectarea modelului tău SEAT Leon
e-HYBRID la rețeaua electrică nu ar putea fi mai rapidă
sau mai ușoară. Încărcarea durează 3 ore cu încărcătorul
Wallbox de acasă, sau 6 ore cu un încărcător convențional.
Nu există limite pentru locurile în care poți ajunge.
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Încântarea este desăvârșită, așa că de ce să nu o savurezi de la bun început?
SEAT Leon abia așteaptă să pornească la drum, cu o gamă atrăgătoare de
echipări și o selecție bogată de roți. În plus, cu o varietate de finisaje exterioare
și tapițerii asortate, potrivite pentru toate gusturile, modelul Leon este al tău
oricum l-ai dori.

Ce mai aștepți?
36
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Echiparea FR.
38

Atunci când nu este o opțiune
să fii al doilea
Uneori merită să faci un pas în plus pentru a ajunge la
destinația dorită. Echiparea FR oferă modelului Leon și mai
multă atitudine și atractivitate sportivă. Suspensia specifică FR
îți oferă o rulare mai dinamică, barele de protecție FR și roțile
de aliaj mai mari, de 18" te fac mai plin de încredere.

Prinderea perfectă.

Luați loc cu atitudine.

Volanul sport multifuncțional îmbrăcat în
piele cu logo FR face fiecare minut petrecut
pe șosea mai plăcut.

Scaunele sport ale modelului SEAT Leon FR
îți oferă susținere atunci când ataci viraje.
Alege noua tapițerie din microfibră Dinamica
pentru și mai mult confort.
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* Această echipare este opțională.

Creează tonul perfect.

Unind punctele.

Un sistem de iluminare ambientală de jur împrejur se
extinde în întregul interior. Îi poți alege culoarea care să îți
reflecte starea de spirit. Chiar și așezarea în scaunul
modelului tău Leon devine o experiență unică*.

Aplicația SEAT CONNECT și sistemul de navigație
cu ecran de 10" se combină pentru a te menține
în contact cu lumea, din scaunul șoferului*.

Nu reduce ritmul.

Simți șoseaua.

Nouă difuzoare premium, un subwoofer, un
amplificator de 340W și tehnologie surround
imersivă. Sistemul de sonorizare Beats Audio™
aduce emoția în călătoria ta*.

Jante Performance satinate din aliaj ușor, de 18",
culoare Cosmo Grey. Îmbinarea perfectă între
estetică și adaptabilitatea pe șosea*.
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Standard.

Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• 6 airbaguri (2 frontale, 2 lateral-față și 2 tip

• Cockpit digital SEAT

• Oglinzi exterioare în culoarea

• Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele

cortină)
• Ancore pentru scaunul pentru copii cu
sistem ISOfix
• Avertizare vizuală și acustică centură de
siguranță cu contact electric în față și în
spate
• Centuri de siguranță în 3 puncte în față și în
spate
• Sistem de frânare multi-coliziune

• Sistem SEAT Media+ 8.25"

Atom Grey

• 6 difuzoare

• Spoiler spate

• Iluminare ambientală interior

• Bare de protecție sport

• Senzor de parcare spate cu control distanță

• Parbriz cu izolare termică

la parcare

• Reglare manuală a înălțimii pentru scaunele
față
• Reglare manuală a suportului lombar
pentru scaunele față

• Geamuri fumurii spate

• Sertar sub scaunul stânga față

• Sistem tempomat electronic (CCS)

• Jante de aliaj Dynamic de 17”

• Buzunare pentru bagaje pe spătare

• Frână de mână electronică

• Kit de pană

• Climatronic cu 3 zone

• Servodirecția variabilă asistată

• Sistem de monitorizare a presiunii

• Inserții cromate la interior

în funcție de viteză (Servotronic)

în anvelope

• Prag iluminat

• Lane Assist

• Faruri Eco LED

• Parasolare iluminate, cu oglindă

• Cameră multifuncțională

• Lumini spate full LED cu Infinite Light

• Tensiune de funcționare 12 V

• Sistem de alertare a șoferului

• Alternator 140 A

Echiparea Style.
42

Mai mult stil.
Mai multă esență.
Bun venit în propria lume. Leon Style are cu ce să se laude. De la
proiectoarele de ceață cu funcție adaptivă, la toate elementele
cheie din interior și exterior, varianta Style este destinată celor care
și-au ales drumul.

Bun venit.

Vezi mai departe, vezi mai bine.

Luminile de întâmpinare ale modelului Leon
te anunță că ai sosit și ești gata de plecare.

Proiectoarele de ceață includ o funcție adaptivă
în viraje, pentru a te ajuta să străpungi ceața și
să abordezi toate acele curbe provocatoare.
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* Această echipare este opțională.

Încântare continuă.

Parcare fără bătăi de cap.

Conduci cu mai multă pasiune, stil și performanță pe orice
drum, datorită jantelor de aliaj ușor Dynamic de 17"*.

Folosește sistemul Park Assist împreună cu camera
video pentru marșarier pentru a transforma
spațiile înguste în locuri de parcare accesibile*.

Tot ceea ce ai nevoie.

Întotdeauna la îndemână.

Cockpit-ul digital cu posibilitate de personalizare reunește
fișierele media, sistemele de asistență la conducere și navigația.
Și apoi te lasă să decizi modul în care dorești să le vezi*.

Cu SEAT CONNECT, atunci când modelul tău Leon detectează
că ai fost implicat într-un accident, se activează funcția de Apel
de urgență, care solicită ajutor din partea serviciilor
de urgență. Astfel încât să nu trebuiască să faci tu acest lucru.
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Standard.

Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• 6 airbaguri (2 frontale, 2 lateral-față și 2 tip

• Sistem SEAT Media+ 8.25"

• Oglinzi exterioare în culoarea

• Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele

cortină)
• Ancore pentru scaunul pentru copii cu
sistem ISOfix
• Avertizare vizuală și acustică centură de
siguranță cu contact electric în față și în
spate
• Centuri de siguranță în 3 puncte în față și în
spate

• 6 difuzoare

caroseriei

• Sistem tempomat electronic (CCS)

• Spoiler spate

• Sistem de închidere centralizată Keyless Go

• Bare de protecție sport

• Frână de mână electronică

• Parbriz cu izolare termică

• Servodirecția variabilă asistată în funcție de
viteză (Servotronic)
• Oglinzi exterioare încălzite, cu reglare
electrică
• Ștergătoare de parbriz cu patru trepte de

• Reglare manuală a înălțimii pentru scaunele
față
• Reglare manuală a suportului lombar
pentru scaunele față

• Jante de aliaj Design de 16”

• Sertar sub scaunul stânga față

• Kit de pană

• Buzunare pentru bagaje pe spătare

• Sistem de monitorizare a presiunii

• Climatronic

în anvelope

• Inserții cromate la interior

• Sistem de frânare multi-coliziune

viteză, cu comandă intermitentă cu

• Tensiune de funcționare 12 V

• Lane Assist

potențiometru

• Alternator 140 A

• Sistem de alertare a șoferului

• Faruri Eco LED
• Lămpi de lectură față și spate,
portbagaj și torpedou cu iluminare cu leduri

Tot ceea ce ai nevoie.
Pentru a merge mai departe.
Cu sistemul SEAT Plus cu ecran de 8.25", Leon Reference este
mai conectat ca niciodată cu viața ta. Iar farurile cu Eco LED îți
luminează calea, indiferent pe unde alegi să mergi.

Interconectează cu stilul tău de viață.

Pentru jungla urbană.

Nu mai trebuie îți conectezi telefonul. Cu aplicația
SEAT CONNECT, smartphone-ul tău se conectează
automat, imediat ce urci în Leon și este afișat apoi pe
ecranul tactil.

Jantele de aliaj Design de 16” conferă modelului tău
Leon acel aspect dinamic și acea performanță care te
ajută să înfrunți toate provocările orașului.
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Echiparea Reference.

Roțile.
15"

16"
URBAN 15"
JANTE DE OȚEL
R

URBAN 16"
JANTE DE OȚEL 30/1

DESIGN 16″
JANTE DE ALIAJ UȘOR
30/2 BRILLIANT SILVER

R

R St

17"
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DYNAMIC 17"
JANTE DE ALIAJ UȘOR 30/3
BRILLIANT SILVER¹

DYNAMIC 17"
JANTE DE ALIAJ UȘOR
BRILLIANT SILVER

St

FR

18"
PERFORMANCE 18"
JANTE DE ALIAJ UȘOR 30/
9 COSMO GREY
SATINATE²
FR

PERFORMANCE 18"
JANTE DE ALIAJ UȘOR 30/
6 COSMO GREY
SATINATE²

PERFORMANCE 18"
JANTE DE ALIAJ UȘOR 30/11
COSMO GREY SATINATE
FR

FR

Reference
Style
FR
Standard
Opțional

R
St
FR

¹ Indisponibil pentru motorul 1,0 TSI 90CP (66 kW) MQ-5.
² Indisponibil pentru motorul 1,0 TSI 110CP (81 kW) MQ-6.
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Culori.

DESIRE RED²

URBAN SILVER²
50

FR

R St FR

Reference
Style
* FR
Standard
Opțional

R
St
FR

¹ Soft.
² Metalizat.
* Oglinzi exterioare de culoare Cosmo Grey pentru echiparea FR.

PURE RED¹

R St FR

NEVADA WHITE²

R St FR

CANDY WHITE¹

R St FR

ASPHALT BLUE²

R St FR

MAGNETIC TECH²

R St FR

MIDNIGHT BLACK²

R St FR
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Tapițerii.

SCAUNE CONFORT MATERIAL TEXTIL

R

SCAUNE SPORT DINAMICA® BLACK

FR

SCAUNE CONFORT MATERIAL TEXTIL

St

SCAUNE SPORT PIELE NAPPA BLACK

52
Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.
Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

St

SCAUNE CONFORT MATERIAL TEXTIL

SCAUNE SPORT PIELE NAPPA BLACK

FR

FR

SCAUNE SPORT DINAMICA® BLACK

St

Reference
Style
FR
Standard
Opțional

R
St
FR
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Fie că pornești spre pârtii, iei cu tine animalele
de companie sau te plimbi prin oraș. Orice
ar fi ceea ce te atrage, lasă-ți modelul SEAT
Leon să te ducă exact acolo unde ai nevoie să
fii. Descoperă accesorii exclusive SEAT care îți
permit să faci mai mult din ceea ce îți place.

Inima vrea ceea
ce vrea.

Personalizare.
Crezi că designul îndrăzneț al SEAT Leon nu mai poate fi îmbunătățit?
Mai gândește-te o dată. Adaugă detalii de înaltă performanță pentru
a-ți personaliza modelul Leon și a-i duce potențialul și mai departe.

Spoiler de culoare Cosmo Grey.
Plin de stil și sportivitate, spoilerul reduce forța ascensională care crește
odată cu viteza și îi oferă modelului tău Leon un profil și mai dinamic.

Elemente laterale de culoare Cosmo Grey.
Elementele laterale îmbunătățesc aerodinamica și conferă modelului
tău Leon acel aspect irezistibil „lipit de șosea”.
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ACCESORII

Interior.
Mască de protecție pentru bara spate.
Protejează zona de încărcare cu acest element adeziv din inox care
se lipește pe partea superioară a barei de protecție spate a
modelului tău SEAT Leon.

Covorașe din cauciuc + praguri laterale din inox.
Covorașele din cauciuc te ajută să păstrezi podeaua modelului tău
Leon ca nouă. Pragurile laterale asortate protejează zona ușii de
praf, lichide vărsate și murdărie.

Carcase pentru chei.
Alegerea este a ta. Oferă-ți o senzație diferită cu o carcasă
pentru cheie Soft Leather, Brushed Ice Metal pentru Leon FR
sau Nordic Wood pentru Leon Xcellence.
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Transport.
Lumea este locul tău de joacă. Folosește-ți mașina SEAT Leon
pentru a te juca. Aceste accesorii special adaptate te ajută să
transporți tot ce îți trebuie pentru un weekend plin de relaxare și
distracție.

Suport pentru schiuri.
Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Aceste bare din aluminiu acoperite
cu un strat din plastic și cu tampoane din cauciuc pot transporta în
siguranță 4-6 perechi de schiuri sau 2-4 snowboarduri.

Extensie pentru suportul de schiuri.
Nu mai trebuie să-ți soliciți spatele pentru a încărca schiurile.
Extensia pentru suportul de schiuri glisează cu ușurință pentru
încărcare comodă și transport în siguranță până la pârtie.

60

ACCESORII
Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.
Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

ACCESORII

62
Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.
Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

Transport.
Cârlig de remorcare.
Trebuie să mai iei ceva în plus cu tine?
Acest cârlig de remorcare practic este exact ceea ce cauți.

Suport de biciclete pe cârligul de remorcare.
Roțile în plus nu trebuie să însemne muncă în plus. Barele din
aluminiu ale suportului pentru cârligul de remorcare susțin
orice tip de bicicletă.

Transport.
Cutie pentru plafon.
Protejează-ți bagajele de intemperii cu ajutorul acestei
cutii pentru plafon, elegante și aerodinamice. Ușor de
asamblat și ancorat, aceasta se deschide pe ambele părți
și se folosește împreună cu barele pentru plafon. Ideală
pentru călătorii mai lungi cu familia.

Suport pentru plăci de surfing.
Când valurile așteaptă să fie îmblânzite, încarcă-ți
echipamentul pe acest suport. Acesta se adaptează
perfect la forma plăcii tale de surfing și poate transporta
două plăci.

Suport pentru biciclete.
Mergi pe cărări nebătătorite? Ia cu tine și bicicleta,
cu suportul pentru biciclete ușor de montat și
repoziționat. Prindere rapidă și simplă. Cu grijă
permanentă pentru cadrul bicicletei.
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Protecție.
Tavă portbagaj reversibilă.
Protejează-ți modelul SEAT Leon cu acest covoraș
reversibil pentru portbagaj, ușor de fixat. Ține murdăria și
lichidele la distanță de orice ai în portbagaj.

Tavă pentru portbagaj cu pereți înalți.
Rezistentă, impermeabilă și ușor de curățat, această tavă
din portbagaj păstrează lucrurile în siguranță, chiar și în
cele mai zdruncinate călătorii. Logoul specific Leon,
caligrafiat manual, adaugă un plus de distincție.

Tavă semi-rigidă pentru portbagaj + tavă
din spumă pentru portbagaj.
Ai nevoie de organizare? Alege una dintre aceste tăvi
antiderapante pentru portbagaj. Ambele sunt rezistente,
impermeabile și ușor de curățat.

Accesorii pentru
animale de
companie.
Evadare de weekend? Acum nu va mai trebui să le lași în urmă. Alege
aceste accesorii de transport pentru a te asigura că animalul tău de
companie ajunge în siguranță la destinație. La fel ca mașina ta Leon.

Husă de protecție pentru scaune.
Protejează locurile din spate ale modelului tău Leon de zgârieturi,
umiditate sau păr. Husa are patru curele care se fixează de toate cele
patru tetiere, pentru protecție completă.

Grilaj despărțitor pentru animale de companie.
Perfect pentru a ține animalele de companie fericite și la locul lor, grilajul
despărțitor separă spațiul pentru pasageri de portbagaj și se poate
demonta cu ușurință, fără scule.

Ham pentru câini.
Copoi sau pudel? Acest ham pentru câini este disponibil în dimensiuni de la
S la XL, pentru a se potrivi oricărui câine cu greutate între 2kg și 40kg.

68

ACCESORII
Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.
Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

ACCESORII

70
Gama noastră globală de mașini și specificațiile de produse variază în funcție de țară.
Vizitează pagina web seat.ro sau contactează unul dintre Distribuitorii autorizați SEAT din România pentru a afla mai multe despre oferta de produse disponibile pentru tine.

Siguranță.
Să ajungi la destinație este important. Însă nimic nu este mai
important decât să îi duci acolo în siguranță. Asigură-te că
folosești accesoriile potrivite, conforme cu legislația în materie
de siguranță și care-ți oferă liniște sufletească.

Oglindă retrovizoare pentru supravegherea
copiilor.
Oare ce fac acolo în spate? Ține-ți sub observație
micii pasageri, cu ajutorul unei oglinzi rectangulare pentru locurile
din spate. Nu trebuie decât să o fixezi de tetieră cu ajutorul
curelelor reglabile.

Peke G0 i-Size.
Pentru cei mai mici pasageri. Acest scaun pentru copii special
adaptat este conform cu cea mai recentă legislație în materie
de siguranță ECE R129 (i-Size).
Scaunul include indicatori color pentru a simplifica instalarea și
oferă o poziție ergonomică și sigură pentru nou-născuți și copii
mici. Pentru copii cu greutate de până la 13kg.

Viața este prea scurtă ca să stai pe loc. Experții din echipa noastră de
service SEAT folosesc numai piese originale SEAT pentru a-ți păstra
modelul SEAT Leon în cea mai bună stare – și pentru ca tu să fii relaxat.

O viață mai plină
de pasiune
începe de aici.
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Treci la ZERO, misiunea ecologică SEAT
Schimbările climaterice.

74

Resursele.

Calitatea aerului.

Respectul față de mediu.

Informații legate
de mediu.
Calitatea aerului

Scaunele

Motorizările

Motoarele diesel includ un tratament optimizat al
gazelor de eșapament, sistemul de reducere
catalitică selectivă (SCR), cu dozare dublă de
AdBlue ® pentru a reduce și mai mult emisiile de
oxizi de azot.

Utilizarea noilor formule de spumă PUR reduce
emisia de compuși organici volatili (COV) în
interiorul habitaclului cu până la 50%.

• TGI: Funcționează aproape integral pe gaz
natural comprimat (GNC), cu numai 9 litri de
benzină. Motoarele TGI sunt compatibile cu
utilizarea de gaz natural din surse regenerabile,
permițând reduceri ale emisiilor de CO2 (de la
sondă la roată) de circa 80%.

Profilul de conducere SEAT Eco

Luminile

• e-HYBRID: Zero emisii în regim electric.

Modul ECO permite un stil de conducere care
modifică parametrii motorului și transmisiei pentru
a reduce consumul de combustibil și emisiile.

Farurile și lămpile spate 100% cu leduri
reduc semnificativ consumul de energie
electrică, crescând simultan durata totală
de viață și eficiența.

Acustica

Aerodinamica

Anvelopele

Cu o aerodinamică îmbunătățită a autovehiculului
datorită designului optimizat al caroseriei, roților și
sistemului de răcire.

Anvelopele cu rezistență redusă la rulare
oferă o reducere a coeficientului de rezistență
la rulare.

Toate versiunile includ un sistem cu
etanșare dublă a ușilor, care reduce
nivelul de zgomot și sporește confortul.
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Informații legate
de mediu.
Frânele
Înglobarea tehnologiei RBO (care reduce cuplul de
frânare rezidual dintre plăcuța de frână și disc),
permite o reducere de până la 1 g a emisiilor de
CO2/100km.

Materialele
reciclate

regenerabile

și

Indicator al sarcinilor principale ale modelului
Leon. Informează șoferul cu privire la creșterea
autonomiei motorului exclusiv electric, la oprire.

Zero emisii

Prezența a 15 kg de plastic din surse reciclate (6,5%
din totalul de plastic din autovehicul) și utilizarea
materialelor din surse regenerabile (bumbac,
cauciuc natural și celuloză) în diferite piese ale
autovehiculului.

Un indicator care arată distanța parcursă cu
zero emisii, folosind exclusiv regimul electric.

Caroseria

Intelligent
inteligent)

Utilizarea oțelului cu rezistență foarte mare,
aspect care, împreună cu tehnologia de
deformare la cald, permite reducerea grosimii și
greutății, fără scăderea performanțelor.
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e-Range monitor (monitorizare
autonomie electrică)

Hybrid

(Hibridul

O funcție care ajută șoferul să conserve și să
optimizeze puterea electrică, în funcție de
traseul planificat.

Procesul de producție
În perioada 2010 până în 2020, am redus
emisiile de CO2 ale fiecărei mașini produse
cu 45%, reducând concomitent și consumul de
energie per mașină cu 1%. În plus, am reușit
reducerea consumului de apă cu 28% per
mașină și o reducere de 64% a deșeurilor
generate per mașină.
Recuperarea unei părți a căldurii emise din
cuptoarele
pentru
uscarea
vopselei,
pentru utilizarea ca sistem de climatizare, băi
pentru procese de încălzire sau mașini de
aspirare ajută de asemenea la economisirea de
energie.
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SEAT este o companie dedicată unei politici de dezvoltare continuă a produselor și de aceea își rezervă dreptul de a
modifica specificațiile, culorile și prețurile fără notificare prealabilă. Astfel, informațiile din această broșură au numai
un caracter informativ. Deși SEAT depune toate eforturile ca specificațiile să fie exacte în momentul publicării, trebuie
să verificați întotdeauna împreună cu partenerul autorizat SEAT dacă datele sunt actualizate. Din cauza limitelor
procesului de tipărire, culorile din această broșură este posibil să fie ușor diferite de cele reale. Acest autovehicul și
toate piesele sale, precum și piesele de schimb originale, au fost proiectate conform reglementărilor legale de
prevenire și minimizare a impactului asupra mediului înconjurător, prin utilizarea materialelor reciclate/reciclabile și
luarea măsurilor necesare pentru reciclarea corespunzătoare, în vederea conservării și îmbunătățirii calității mediului.
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