LEON

STVOŘEN
V BARCELONĚ
Místo, odkud pocházíme, je pro nás
obrovskou inspirací. Barcelonská vášeň
a kreativita se odráží také v naší DNA. Není
lepšího města, v němž byste mohli vytvářet
díla, vymykající se všem představám. Vždyť
každá ulice v Barceloně je něčím inspirující.
Vším, co děláme, proniká genialita a vitalita
Barcelony.

|

2 3

Obsah
STVOŘEN V BARCELONĚ

2

MODELOVÁ ŘADA LEON

4

SEAT LEON

6

VNĚJŠÍ DESIGN

8

VNITŘNÍ DESIGN
TECHNIKA

10

KOMFORT A BEZPEČNOST

12

SEAT LEON ST

14

VNĚJŠÍ DESIGN

16

VNITŘNÍ DESIGN A PROSTOR

18

SEAT LEON SC

20

SEAT LEON X-PERIENCE

22

SEAT LEON CUPRA

24

SEAT LEON BLACK MATT LINE

26

KOLA

28

ČALOUNĚNÍ

32

BARVY

36

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38

SEAT SERVICE

64

MODELOVÁ ŘADA LEON

Nový SEAT
Leon je zde.
CHARAKTER MODELU SEAT LEON
S KULTOVNÍM DESIGNEM A JEDNODUCHÝMI
AERODYNAMICKÝMI LINIEMI VYČNÍVÁ
Z DAVU A ČINÍ TENTO VŮZ
NEZAMĚNITELNÝM NA JAKÉKOLI CESTĚ.
Každý centimetr byl pečlivě přetvořen do
moderního, estetického a ergonomického
designu. Můžete se těšit na nejmodernější
techniku, s níž si budete užívat každý
okamžik na cestách. Nový SEAT Leon je zde
a s ním na vás čekají ještě lepší zážitky
z jízdy.

|

4 5

|

6 7

SEAT LEON

Nastal čas
užívat si každý
okamžik.
LUXUSNÍ VEČEŘE S PŘÁTELI NEBO
ROMANTICKÁ JÍZDA POD OBLOHOU
POSETOU HVĚZDAMI? Ať se rozhodnete pro
jakoukoli aktivitu, nový SEAT Leon se
postará o to, aby jízda do vašeho cíle byla
vždycky potěšením. Dělejte to, co vás učiní
šťastnými, protože právě teď nastal čas
vyrazit ven a užívat si každý okamžik.
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VNĚJŠÍ DESIGN

Tvary
přivedené
k dokonalosti.
NOVÝ SEAT LEON VYZAŘUJE SUVERÉNNÍ
STYL S PEČLIVĚ NAVRŽENÝM DESIGNEM,
ZALOŽENÝM NA MODERNÍCH
A AERODYNAMICKÝCH TVARECH. Linie
vnějšího designu mu propůjčují jedinečný
charakter, který je umocněn výrazně
tvarovanými nárazníky vpředu i vzadu.
Nově navržené přední LED světlomety jsou
dokonale integrovány do celkového
designu. Inovativní vyspělá technika tak
působí ještě nenucenějším dojmem.

VNITŘNÍ DESIGN

Věda
o komfortu.
UDĚLEJTE SI CHVILKU A VYCHUTNEJTE SI
NEJLEPŠÍ MOŽNOU ERGONOMII. Všechny
funkce a veškerá technika v novém modelu
SEAT Leon jsou snadno dostupné díky nově
navržené přístrojové desce, orientované na
řidiče, s 8" displejem informačního
a zábavního systému a středovou konzolou
osvětlenou diodami LED. Navíc se můžete
v sedadlech s velmi kvalitním čalouněním
a ergonomickým designem dokonale uvolnit
a užívat si komfortu, k němuž přispívá také
integrovaná elektronicky ovládaná parkovací
brzda, která vytváří v interiéru ještě větší pocit
prostoru.

TECHNIKA

Všechno, co
potřebujete na
každé silnici.
AŤ JSTE KDEKOLI A AŤ DĚLÁTE COKOLI,
DÍKY NEJMODERNĚJŠÍ TECHNICE BUDETE
V NOVÉM MODELU SEAT LEON VŽDY
VĚDĚT, ŽE SI KAŽDÝ OKAMŽIK MŮŽETE
MAXIMÁLNĚ UŽÍVAT. Díky bezdrátové
nabíječce a systému Full Link už nebudete
muset zkracovat žádnou konverzaci.
A se zadní kamerou si budete užívat
příjemného vědomí, že i z těsných mezer
snadno vyjedete, stejně jako do nich snadno
zaparkujete.
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KOMFORT
A BEZPEČNOST

Získávejte
maximum
z každého
okamžiku.
MÁTE-LI PLNÉ RUCE VĚCÍ, BEZKLÍČKOVÝ
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM KESSY VÁM UMOŽNÍ
ODEMKNOUT DVEŘE, ANIŽ BYSTE MUSELI
KLÍČEK HLEDAT A VYNDÁVAT Z KAPSY.
Vylepšete si každou jízdu navozením
dokonalé atmosféry ambientním osvětlením
s výběrem osmi různých barev. Navíc si
můžete užívat inteligentních funkcí, mezi něž
patří parkovací asistent a asistent pro jízdu
v dopravní koloně, s nímž nový SEAT Leon
automaticky zastaví a opět se rozjede
v dopravní zácpě, aby vám usnadnil jízdu po
městě. Nový SEAT Leon je vybaven rovněž
vyspělými bezpečnostními funkcemi, jako je
ochrana chodců nebo asistent pro stav
nouze. To znamená, že se můžete vždy cítit
maximálně bezpečně a řídit s vědomím, že
vám nový SEAT Leon vždy kryje záda.
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SEAT LEON ST

Je skvělé být
rodičem.
S RODINOU SE NIKDY NENUDÍTE, A PROTO
JE NOVÝ SEAT LEON ST KOMPLETNĚ
VYBAVEN VEŠKEROU TECHNIKOU
A PROSTOREM, KTERÉ POTŘEBUJETE
K TOMU, ABYSTE MĚLI VŠECHNO TROCHU
SNADNĚJŠÍ. Vytěžte proto maximum
z nejlepších okamžiků rodinného života
s vozem, který byl zkonstruován právě
k tomuto účelu. Zjistíte, že nyní je skutečně
skvělé být rodičem.

VNĚJŠÍ DESIGN

Moderní
přírůstek
do rodiny.
EXTERIÉR NOVÉHO MODELU SEAT LEON ST
DOSTAL DO VÍNKU TVARY, KTERÉ BUDE
CELÁ RODINA MILOVAT. Protáhlá
aerodynamická karoserie naznačuje
mimořádný prostor v interiéru a její elegantní
linie a dokonale integrované přední LED
světlomety zaručují, že tento vůz bude
vypadat skvěle v každé situaci. A díky
chromované masce chladiče, stejně jako
díky chromovaným ozdobným lištám oken,
které jsou standardní výbavou výbavy
XCELLENCE, má nový SEAT Leon ST naprosto
suverénní, moderní vzhled.
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VNITŘNÍ DESIGN
A PROSTOR

Prostor pro
rodinu, který
už snad
nemůže být
lepší.
VY I VAŠE RODINA SI ZASLOUŽÍTE
PROSTOR PRO VŠECHNY VAŠE AKTIVITY
A DOBRODRUŽSTVÍ. PRÁVĚ PROTO
DISPONUJE NOVÝ SEAT LEON ST
ZAVAZADLOVÝM PROSTOREM
S POZORUHODNÝM OBJEMEM 587 LITRŮ,
COŽ POSTAČUJE K REALIZACI VŠECH
VÝLETŮ A CEST, KTERÉ VÁS JEN NAPADNOU.
V interiéru budete vnímat kvalitu doslova
všemi smysly, a to díky pečlivému zpracování
i těch nejmenších detailů, mezi něž patří
čalounění Alcantara, prošíváný a kůží obšitý
volant. S ergonomicky navrženou přístrojovou
deskou budete mít v dosahu svých prstů
všechno, co potřebujete.
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SEAT LEON SC

Sportovní
charakter.
NOVÝ SEAT LEON SC DOSTAL DO VÍNKU
TVARY S DOKONALE VYVÁŽENÝMI
PROPORCEMI, KTERÉ UMOCŇUJÍ JEHO
NEUSTÁLE SE ROZVÍJEJÍCÍ SPORTOVNÍ
ELEGANCI. Dynamika vyzařuje z každého
detailu, ať se jedná o elegantní linie nebo
dokonale integrované přední LED světlomety.
Navíc se můžete spolehnout na vyspělou
techniku, která promění každý aspekt vaší
jízdy v ryzí potěšení.
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SEAT LEON X-PERIENCE

Objevujte
dosud
neobjevené.
OPUSŤTE VYŠLAPANÉ CESTY S NOVÝM
MODELEM SEAT LEON X-PERIENCE. NABÍZÍ
NEUVĚŘITELNOU VŠESTRANNOST PRO
JAKÉKOLI DOBRODRUŽSTVÍ. Využívejte
obrovský zavazadlový prostor a užívejte
si velmi kvalitního zpracování interiéru.
Se zvýšeným podvozkem bude jízda v terénu
mnohem komfortnější a s nejmodernější
technikou pohonu všech kol 4DRIVE byl
každý aspekt tohoto vozu pro dobrodružné
výpravy v terénu přiveden k dokonalosti, aby
vám poskytoval nejlepší zážitky v jakýchkoli
podmínkách. Vydejte se tedy do dálek
a podnikejte dobrodružné jízdy podle svých
snů a představ.
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SEAT LEON CUPRA

Výzva k jízdě.
V NOVÉM MODELU SEAT LEON CUPRA SE
SNOUBÍ NÁDHERNÝ DESIGN A SILNÉ GENY.
Hledáte-li vzrušení, toto je vůz pro vás. Při
jeho řízení vám bude naskakovat husí kůže
na každé silnici. Exteriér je minimalistický,
aerodynamický a moderní. Jeho
nepřekonatelnou přitažlivost umocňují
přední LED světlomety a dvojité koncovky
výfukové soustavy. V interiéru s bezpočtem
exkluzivních detailů si můžete vychutnávat
jedinečnou atmosféru CUPRA. Pod kapotou
čeká na svou příležitost motor o výkonu
300 k s převodovkou DSG, aby vám poskytl
maximální výkony a skutečně skvělé
potěšení z jízdy. Na co tedy čekáte?
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SEAT LEON
BLACK MATT LINE

Nová černá.
KAŽDÁ NOVÁ GENERACE MODELU SEAT
LEON CUPRA POSOUVÁ JEHO VYZÝVAVOU
SPORTOVNÍ PŘITAŽLIVOST O KUS VÝŠ
DÍKY VYLEPŠENÉMU DESIGNU A TECHNICE.
ZAŽIJTE PŘI KAŽDÉ JÍZDĚ JEŠTĚ VÍCE EMOCÍ.
SEAT Leon CUPRA s paketem Matt black
přináší do řady CUPRA exkluzivní nový
vzhled, který je působivou interpretací DNA
designu CUPRA. Exteriér s rámečkem masky
chladiče na přídi a logem na víku
zavazadlového prostoru vzadu
v sofistikovaném matně černém odstínu je
odvážným vyjádřením postoje. Při pohledu
z profilu k sobě okamžitě přitáhnou
pozornost matně černá vnější zpětná
zrcátka, zatímco o trochu níž zanechají
osobitý dojem působivá matně černá 19"
kola z lehké slitiny. SEAT Leon CUPRA
s paketem Matt black: kdo říká, že krása je
na úkor výkonu?

KOLA

15 PALCŮ

16 PALCŮ

URBAN I

URBAN II

R

DESIGN I

R

17 PALCŮ

DESIGN II

R

St

18 PALCŮ

Reference /R/
Style /St/
Xcellence /XE/
FR /FR/
CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/
Standardní výbava
Výbava na přání
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DYNAMIC II

FR

X-PERIENCE

XP

PERFORMANCE I

FR

PERFORMANCE II, ČERNÁ/BROUŠENÁ

FR

17 PALCŮ

DYNAMIC III

DYNAMIC IV, ŠEDÁ ATOM/BROUŠENÁ

St

18 PALCŮ

X-PERIENCE, ŠEDÁ ATOM/BROUŠENÁ

St

DYNAMIC I

DYNAMIC IV, ČERNÁ/BROUŠENÁ

XE

19 PALCŮ

XP

CUPRA, ČERNÁ/BROUŠENÁ

C

CUPRA, ČERNÁ MATNÁ/BROUŠENÁ

C

XE

KOLA Z NABÍDKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

18 PALCŮ

ČERNÁ, BROUŠENÁ
5F0071498D KT2

ČERNÁ CUPRACER
5F0071498C 041

ŠEDÁ CUPRACER
5F0071498C 1BC

ŠEDÁ DYNAMIC
5F0071490 S7J

ANTRACITOVÁ
5F0071490 79Y

ORANŽOVÁ
5F0071490 RJ8

ČERNÁ
5F0071490 041

ŠEDÁ TITANIUM
5F0071490C LL7

18 PALCŮ

|
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18 PALCŮ

19 PALCŮ

ČERNÁ
5F0071490C 041

ČERNÁ X-PERIENCE
5F9071498 KT2

ČERNÁ CUPRACER
5F0071499A KT2

ČERVENÁ PERFORMANCE
5F0071490A 0X1

ČERNÁ PERFORMANCE
5F0071490A KT2

ORANŽOVÁ PERFORMANCE
5F0071490A RJ8

19 PALCŮ

ORANŽOVÁ CUPRACER
5F0071499A RJ8

ČALOUNĚNÍ

KOMFORTNÍ SEDADLA, TKANINA COFFEE AE

KOMFORTNÍ SEDADLA, TKANINA TRESIL CE

R

St

Reference /R/
Style /St/
Xcellence /XE/
FR /FR/
CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/
Standardní výbava
Výbava na přání
* Některé části jsou čalouněné kvalitní umělou kůží.
Fotografie zobrazují čalounění. Kombinaci barev a materiálů
v interiéru naleznete v konfigurátoru.
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SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ ALCANTARA* CE+WL3

St

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ KŮŽE* CE+WL1

St

SPORTOVNÍ SEDADLA, TKANINA TEDDY/MIKELLY* DE

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ ALCANTARA* DE+WL3

XE

XE

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ KŮŽE* DE+WL1

XE

SPORTOVNÍ SEDADLA, TKANINA TECHNY* GE

FR

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ ALCANTARA* GE+WL3

FR

ČALOUNĚNÍ

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ KŮŽE* GE+WL1

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ ALCANTARA* LE

FR

C

Reference /R/
Style /St/
Xcellence /XE/
FR /FR/
CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/
Standardní výbava
Výbava na přání
* Některé části jsou čalouněné kvalitní umělou kůží.
Fotografie zobrazují čalounění. Kombinaci barev a materiálů
v interiéru naleznete v konfigurátoru.
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SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ KŮŽE* LE+WL1

C

ANATOMICKÁ SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ ALCANTARA* LE+PL6

SPORTOVNÍ SEDADLA, TKANINA GERME* AD

XP

SPORTOVNÍ SEDADLA, HNĚDÁ ALCANTARA* AD+WL3

XP

C

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ KŮŽE* AD+WL1

XP

BARVY KAROSERIE

|
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BÍLÁ CANDY1   R

St XE FR XP

MODRÁ MYSTERY2

R St XE FR C

BÍLÁ NEVADA 2   R

St XE FR XP C

MODRÁ MEDITERRANEO1

R St XE FR C XP

STŘÍBRNÁ URBAN2   R

ŠEDÁ PIRINEOS2

St XE FR XP C

R St XE FR C XP

Reference /R/
Style /St/
Xcellence /XE/
FR /FR/
X-PERIENCE /XP/
CUPRA /C/
Výbava na přání
Standardní výbava
Nemetalický lak.

1

ČERNÁ MIDNIGHT2

R St XE FR C XP

ČERVENÁ DESIRE2

R St XE FR C

PURPUROVÁ BOHEME2

R St XE FR

2

Metalický lak.

Originální příslušentví SEAT®

Jděte proti proudu.
Někteří lidé následují hlavní proud, jiní kráčejí vlastní cestou.
S Originálním příslušenstvím SEAT® můžete umocnit design
vašeho vozu Leon, rozšířit možnosti pro bezpečné uložení
a přepravu všech věcí nebo zvýšit vaši bezpečnost.
Přizpůsobte si tedy svůj vůz Leon vašemu životnímu stylu.
Toužíte-li po sportovnější jízdě, nová sada aerodynamických
prvků vylepší provozní vlastnosti a nabídne rozmanité
možnosti pro individualizaci vzhledu vašeho vozu Leon.
Plánujete víkend na sjezdovkách nebo ve vlnách? Nosiče lyží,
jízdních kol a surfových prken vám pomohou na cestě za
dobrodružstvím.
Nebo pokud chcete mít jistotu, že do svého cíle dojedete
bezpečně a v naprostém komfortu a stylu, vyberte si
nejmodernější techniku a příslušenství, které vylepší vaše
zážitky na cestách. Ať se jedná o Leon 5D, Leon SC nebo
Leon ST, s Originálním příslušenstvím SEAT® si můžete vůz
skvěle přizpůsobit svým představám.
|
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ SEAT®

Sady aerodynamických
prvků
Nové sady aerodynamických prvků poskytují
dokonalou kombinaci stylu a funkce. Jejich design
umocní charakter vašeho vozu SEAT Leon a umožní
vám individualizovat jeho vzhled i vylepšit provozní
vlastnosti.
Sady aerodynamických prvků SEAT nabízejí atraktivní
kombinace předního a zadního nárazníku,
aerodynamických bočních prahů a spoilerů, které
dodají vašemu vozu ještě sportovnější vzhled.
Všechny komponenty byly navrženy designéry
značky SEAT s cílem posunout výkony Leonu na ještě
vyšší úroveň, jakož i vylepšit jeho styl. Všechny tyto
díly samozřejmě úspěšně absolvovaly náročné testy
kvality a odolnosti podle norem značky SEAT.

|
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ SEAT®

Individualizujte si
své zážitky
Sady aerodynamických prvků SEAT vám poskytují
nekonečné možnosti, abyste si mohli vytvořit
sportovní vůz podle svých představ. Vyberte si spoiler
na přední nárazník v odlišné barvě a aerodynamické
obložení bočních prahů v odstínech černá, Bismuth,
červená Desire nebo modrá Mystery. Jejich vzájemnou
kombinací s barvou karoserie dodáte vašemu vozu
Leon jedinečný vzhled.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ SEAT®

Sada stylistických prvků
pro příď
Zvyšte sportovní atraktivitu vašeho vozu Leon
dynamickým předním spoilerem, který se dodává
s ozdobným krytem, mřížkami, prvky pro ochranu
chodců a veškerými montážními pomůckami. Pro
verze Style a Xcellence máte na výběr doplňky
v odstínech černá, Bismuth, červená Desire nebo
modrá Mystery, jimiž dodáte vašemu vozu Leon
svěží vzhled. Pro verze FR jsou k dispozici pouze
v barvě karoserie.
FR: 5F0071606G GRU
Xcellence / Style: 5F0071606H GRU

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ SEAT®

Aerodynamické obložení
bočních prahů
Aerodynamické obložení bočních prahů snoubí ryzí
funkčnost se závodním stylem. Dokonale navazuje
na linie profilu a umožňuje bezpečnou montáž
k bočním prahům. Pokud si zvolíte verzi Xcellence
nebo Style, budete mít možnost objednat si tyto díly
v atraktivních barevných odstínech černá, Bismuth,
červená Desire nebo modrá Mystery.
5F0071685 GRU

|
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ SEAT®

Střešní spoiler
Střešní spoiler vylepšuje aerodynamické
vlastnosti a dodává vozu jedinečný sportovní
profil.
5F0071606A

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ SEAT®

Zadní nárazník
Sportovní zadní nárazník zahrnuje krajní mřížky,
odrazová skla, montážní prvky a návod k montáži.
5F0071609

PAKET PERFORMANCE

Paket Orange Performance
Zahrnuje oranžová 19" kola z lehké slitiny CUP Racer
s černými brzdovými třmeny Brembo, obložení bočních
prahů s černými okraji, oranžové rámečky mřížek,
nápisy a kryty zrcátek. Na přání s pneumatikami
Michelin Pilot. K dispozici pouze pro verze CUPRA.
5F0071499A RJ8

PAKET PERFORMANCE

Paket Black Performance
Zahrnuje černá 19" kola z lehké slitiny CUP Racer
s červenými brzdovými třmeny Brembo a obložení
bočních prahů s černými okraji. Na přání
s pneumatikami Michelin Pilot. K dispozici pouze
pro verze CUPRA.
5F0071499A KT2

|
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PAKET PERFORMANCE

Překonávejte vlastní
možnosti
S paketem Performance dodáte jízdě s vaším vozem
Leon CUPRA novou úroveň dynamiky. Paket nabízí
tak pozoruhodný stupeň technické preciznosti, že
s ním model CUPRA stanovil v březnu 2014 nový
světový rekord na slavném německém závodním
okruhu Nürburgring.
Sportovní hatchback s ohromujícím výkonem
280 k absolvoval náročný okruh za burácejícího
zvukového doprovodu během pouhých 7:58,4 min,
což byl historicky nejrychlejší čas dosažený sériově
vyráběným vozem s pohonem předních kol.
Nyní můžete dodat stejné schopnosti svému vozu
Leon hlavními komponenty tohoto neuvěřitelného
paketu. Všechny pakety, nabízené v elegantní černé
nebo v osobité oranžové barvě, jsou standardně
vybaveny koly z lehké slitiny, technicky vyspělými
brzdovými třmeny Brembo a aerodynamicky
tvarovanými bočními prahy. Pro ještě vyšší úroveň
ovladatelnosti a trakce si můžete vybrat také
pneumatiky Michelin „Pilot Sport Cup 2“, s nimiž si
budete užívat plynulou sportovní jízdu přesně podle
svých představ.

SEAT KOLEKCE MOTORSPORT

Dynamické příslušenství
SEAT Kolekce Motorsport je dokonalou volbou pro
aktivní a sportovně laděný životní styl. Zahrnuje
sportovní oblečení a příslušenství, které bylo
navrženo s ohledem na maximální flexibilitu
a funkčnost. Všechny nabízené druhy zboží jsou
dokonalým doplňkem pro všechny aspekty
každodenního života. SEAT Kolekce Motorsport mu
bezpochyby dodá na intenzitě.

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
Softshellová bunda, inspirovaná oblečením týmu
SEAT Motorsport, odolná vůči větru, ale prodyšná,
s nepromokavým zipem a zateplením v oblasti
zápěstí.
Materiál: 100 % polyester.
Velikosti: S–XXL.
Barva: šedá Atom, šedá CUPRA, oranžová
Cup Racer.
Obj. č.: 6H1084002X GAF
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PÁNSKÉ POLO TRIČKO
Tričko polo inspirované oblečením členů týmu
SEAT Motorsport.
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan.
Velikosti: S–XXL.
Barva: šedá Atom, šedá CUPRA,
oranžová Cup Racer.
Obj. č.: 6H1084230X GCF
PÁNSKÉ TRIČKO
Tričko inspirované oblečením členů týmu
SEAT Motorsport.
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan.
Velikosti: S–XXL.
Barva: šedá Atom, šedá CUPRA,
oranžová Cup Racer.
Obj. č.: 6H1084200X GCF
DĚTSKÉ TRIČKO
Dětské tričko inspirované oblečením členů týmu
SEAT Motorsport.
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan.
Velikosti: 4 až 10 let.
Barva: šedá Atom, šedá CUPRA,
oranžová Cup Racer.
Obj. č.: 6H1084220X GBF
BASEBALLOVÁ ČEPICE
Baseballová čepice s logem SEAT Sport.

Dětské auto/odrážedlo
Dětské auto/odrážedlo SEAT pro děti od 12 měsíců,
s měkkým sedadlem.
Materiál: PE (plast).
Rozměry: 720 × 300 × 270 mm.
Barva: červená.
Obj. č.: 6H1087500 GAD

Materiál: 100 % polyester.
Velikost: Jedna velikost, nastavitelná.
Barva: šedá Atom, šedá CUPRA,
oranžová Cup Racer.
Obj. č.: 6H1084300 GDFCup Racer Orange.
KLÍČENKA
Klíčenka se vzorem mřížky masky chladiče CUPRA.

EXTERIÉR

Dekorativní pruhy
Dva pruhy z průhledné matné fólie, které probíhají
v celé délce vozu SEAT Leon od kapoty až po konec
střechy. Vůz tím získává ještě sportovnější vzhled.
Nedodává se pro vozy se střešním oknem.
5D: 5F0072525 / SC: 5F0072525C

EXTERIÉR

Ozdobná lišta na víko
zavazadlového prostoru
Stříbrná ozdobná lišta umocní styl zadní části
vašeho vozidla, které s ní bude doslovat zářit.
5F0071360
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INTERIÉR

OCHRANA

Opěrka nohy a sportovní pedály

Kryty klíčků

Umocněte sportovní charakter interiéru vašeho vozu. Hliníkové kryty se
sportovním designem a černými protiskluzovými prvky z pryže usnadní ovládání
při sportovní jízdě.
Pryžové prvky jsou přizpůsobeny pedálu. Sportovní pedály se nedodávají pro
vozidla s automatickou převodovkou.

Ozdobný kryt klíčku dokonale chrání elektronické zařízení a dodává mu jedinečný vzhled.
Kryt klíčku SEAT: 000087013AF / Kryt klíčku FR: 000087013AE /
Kryt klíčku Leon: 000087013T / Kryt klíčku CUPRA: 000087013AJ

Opěrka nohy: 5F0071750 / Sportovní pedály: 5F0064200
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PŘEPRAVA NÁKLADU

PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol
na střešní nosiče

Nosič jízdních kol na tažné
zařízení

Aerodynamický nosič pro přepravu jízdních kol.
Zamykací mechanismus proti odcizení. Používá
se v kombinaci se střešními nosiči nebo příčníky.

Sklopný nosič jízdních kol, který se připevní k tažnému
zařízení. Používá se pro přepravu 2 jízdních kol na zádi
vozidla. Včetně koncových svítilen, 13kolíkové elektrické
zásuvky a návodu k montáži.

6L0071128A
000071128G
Nástavec pro 3. jízdní kolo: 000071128C

PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič pro surfová prkna
Včetně 4 plastových držáků, které se přizpůsobí
tvaru surfového prkna. Pro přepravu 1 nebo 2
surfových prken. Používá se v kombinaci
s příčníky.
000071120HA

PŘEPRAVA NÁKLADU

Střešní box
Chraňte svá zavazadla před povětrnostními
podmínkami. Aerodynamický tvar. Jednoduchá
montáž díky rychloupínacímu mechanismu.
Oboustranné otvírání. Používá se v kombinaci
s příčníky.
400l. 000071200T
420l. 000071200AB
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič lyží a snowboardů
Vyroben z hliníku s pryžovými držáky.
Pro 4 až 6 párů lyží nebo 2 až 4 snowboardy.
Používá se v kombinaci s příčníky.
000071129J / 000071129K

PŘEPRAVA NÁKLADU

Tažné zařízení
Odnímatelné tažné zařízení s bezpečnostním zámkem.
Jednoduchý systém barev zjednodušuje instalaci
tažného zařízení.
5D, SC: 5F0803881D
ST: 5F9803881D
Elektroinstalace pro vozy bez předinstalace.
5D, SC: 5F0055204E / ST: 5F0055204G
Elektroinstalace pro vozy s předinstalací.
5D, SC: 5F0055204D / ST: 5F0055204F

WIP
|
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič lyží a snowboardů
Vyroben z hliníku s pryžovými držáky.
Pro 4 až 6 párů lyží nebo 2 až 4 snowboardy.
Používá se v kombinaci s příčníky.
000071129J / 000071129K

PŘEPRAVA NÁKLADU

Tažné zařízení
Odnímatelné tažné zařízení s bezpečnostním zámkem.
Jednoduchý systém barev zjednodušuje instalaci
tažného zařízení.
5D, SC: 5F0803881D
ST: 5F9803881D
Elektroinstalace pro vozy bez předinstalace.
5D, SC: 5F0055204E / ST: 5F0055204G
Elektroinstalace pro vozy s předinstalací.
5D, SC: 5F0055204D / ST: 5F0055204F
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INTERIÉR

INTERIÉR

Prahové lišty s LED osvětlením

Ochranné prahové fólie

Ozdobné prahové lišty, které při nastupování osvětlí vozidlo
nápisem Leon. Elektrická příprava není nutná. Osvětlení je
zapnuto po dobu 30 sekund po otevření dveří. Zavřením
dveří se osvětlení vypne.

Černá lepicí fólie zahrnuje modelové označení a svým na
míru střiženým tvarem chrání boční prahy při nastupování
cestujících. Včetně návodu a komponentů nezbytných
k montáži.

5D: 5F0071691 / SC: 5F0071691B

5D: 5F0071310 / SC: 5F0071310A

INTERIÉR

Prahové lišty
z ušlechtilé oceli
Prahové lišty z ušlechtilé oceli jsou umístěny v prostoru
předních dveří. Zahrnují černě lakovanou ozdobnou linii
a název vozu. Chrání vstupní prostor prahů před
poškrábáním.
5D: 5F0071691C / SC: 5F0071691A

BEZPEČNOST DĚTÍ

Sedačka Peke G3 Kidfix
Dětská sedačka hmotnostních kategorií II, III (15 až 36 kg).
Instalace pomocí bezpečnostního pásu vozu nebo systému
ISOFIX a bezpečnostního pásu vozu. Výškově nastavitelné
opěradlo. Potah je odnímatelný a pratelný.
000019904

|

58 59

BEZPEČNOST DĚTÍ

Sedačka Peke G3 Plus
Dětská sedačka hmotnostních kategorií II,
III (15 až 36 kg). Instalace pomocí
bezpečnostního pásu vozu. Výškově
nastavitelné opěradlo. Potah je odnímatelný
a pratelný.
000019906E

BEZPEČNOST DĚTÍ

BEZPEČNOST DĚTÍ

BEZPEČNOST DĚTÍ

BEZPEČNOST DĚTÍ

Kidfix XP

Sedačka Peke G1
iSOFiX Duo Plus

Peke G0 Plus

Sedačka Fair G0/1 S
iSOFiX

KIDFIX XP dodává rodičům pocit jistoty
a starším dětem zaručuje pohodlí. Dětská
sedačka hmotnostních kategorií II, III
(15 až 36 kg). Dětská sedačka s vysokým
opěradlem je vybavena inovativním prvkem
XP-PAD, který optimalizuje ochranu při
čelním nárazu. Vysoké boční polštáře
s měkkým čalouněním dokonale chrání
hlavu a krk dětí ve věku od 4 do 12 let.

Dětská sedačka hmotnostní kategorie
I (9 až 18 kg). Instalace pomocí
bezpečnostního pásu vozu nebo úchytů
ISOFIX a pásu Top Tether. Potah
je odnímatelný a pratelný.

Dětská sedačka hmotnostní kategorie
0+ (až 13 kg). Instalace pomocí
bezpečnostního pásu vozu nebo systému
ISOFIX se speciální podložkou. Integrované
madlo pro přenášení a odnímatelná stříška.
Potah je odnímatelný a pratelný.

Dětská sedačka hmotnostních kategorií
0, 0+, I (až 18 kg). Instalace pomocí systému
ISOFIX se speciální podložkou. Potah
je odnímatelný a pratelný.

000019907
000019909

000019230J

000019906M

BEZPEČNOST DĚTÍ

BEZPEČNOST DĚTÍ

Bezpečnostní
pás Top Tether

Základna ISOFIX
pro Peke G0 Plus iSOFiX RWF

Při čelním nárazu brání otočení sedačky
směrem dopředu.

Základna je připevněna ke karoserii vozidla, aby byla
zajištěna maximální stabilita a ochrana. Sedačka
se demontuje jednoduchým odjištěním, zatímco podložka
zůstává připevněná k vozidlu.

3R0019900

000019230C

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Výbava pro případ nouze

Záložní akumulátory

Sada dvou výstražných trojúhelníků, reflexní vesty
a lékárničky se všemi věcmi, které potřebujete pro
poskytnutí první pomoci.

Nezávislý zdroj energie, který vám umožní nabíjet tablety nebo mobilní telefony a může být
používán jako výstražné světlo. Je kompatibilní s automobily, motocykly, plachetnicemi
a motorovými čluny a poskytuje ochranu proti zkratu, nadměrnému nabití a vybití. K dispozici
jsou dva různé akumulátory. První z nich umožňuje nouzové spuštění zážehového nebo
vznětového motoru s maximálním zdvihovým objemem 2 000 cm3 pomocí startovacích kabelů.
S druhým akumulátorem je možné tímto způsobem uvést do provozu zážehové motory se
zdvihovým objemem až 5 000 cm3 nebo vznětové motory se zdvihovým objemem až 3 000 cm3.

Obaly pro kola
z lehké slitiny

Lékárnička: 6L0093000
Výstražný trojúhelník: 000093600/000093600C
Bezpečnostní reflexní vesta: 000093056

Chraňte svá náhradní kola z lehké slitiny
speciálními obaly SEAT, které prodlouží
jejich životnost. Nedodávají
se pro 19" kola.
000071770C

Motory do 2,0 l: 000051763BF
Vznětové motory do 3,0 l a zážehové motory do 5,0 l: 000051763F
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VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Podpora trakce
na sněhu Autosock

Sněhové řetězy
Turisport

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

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

OCHRANA

Sluneční clony
Sluneční clony vás ochrání před slunečními
paprsky a zachovají dobrý výhled, aniž by byla
ohrožena vaše bezpečnost. V létě také snižují
teplotu v interiéru. S otevřenými okny můžete jet
rychlostí až 120 km/h.

5D: Boční sluneční clony: 5F0064365A
Zadní sluneční clona: 5F0064365
SC: B
 oční sluneční clony: 5F0064365C
Zadní sluneční clona: 5F0064365B

OCHRANA

Mříž pro oddělení
zavazadlového prostoru
Mříž odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro
cestující, čímž chrání například domácí mazlíčky
během přepravy. Mříž lze v případě potřeby kdykoli
vyjmout i bez nářadí.
ST: 5F9061205B
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OCHRANA

OCHRANA

OCHRANA

Oboustranná rohož
pro zavazadlový prostor

Textilní koberce Serie®

Pryžové koberce

Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu a 2 vzadu). Měkká struktura, uhlazený
design. Včetně originálního montážního systému SEAT.

Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu a 2 vzadu). Vyrobeny z nepropustné
pryže. Včetně originálního montážního systému SEAT.

5D, ST: 5F0863011 LOE

5D, ST: 5F0061500 041

Rohož navržená pro horní podlahu zavazadlového prostoru. Jedna
strana má na povrchu koberec, na druhé straně je pěnový plast. Má
dokonalý tvar a rozměry zavazadlového prostoru, který chrání před
znečištěním a rozlitými kapalinami.
5D, SC: 5F0061210B

OCHRANA

OCHRANA

Plachta na vůz

Textilní koberce Velpic

Exteriér vašeho vozu ochráníte elegantní plachtou na
vůz z polyesteru v odstínech červená, černá a šedá,
zatímco systém pro upevnění rohoží k podlaze vám
dodá nepřetržitý pocit jistoty.

Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu a 2 vzadu). Vyrobeny z měkké
tkaniny. Včetně originálního montážního systému SEAT.

Černá plachta na vůz: 5F0061701A
Červená plachta na vůz: 5F0061701

5D, ST: 5F0061675 041

SEAT SERVICE

Servisní
prohlídky
a údržba.
SEAT SERVICE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ
SERVISNÍ PROHLÍDKY OD ŠKOLENÝCH
ODBORNÍKŮ NA ZÁKLADĚ STÁŘÍ A POČTU
UJETÝCH KILOMETRŮ VAŠEHO VOZU.
Můžete si být jisti, že vaše vozidlo bude
v optimálním stavu, protože naši odborníci
realizují veškeré servisní práce, včetně
Programu údržby SEAT, pouze s využitím
Originálních dílů SEAT®.

|

64 65

Užívejte si výhod záruky
po ještě delší dobu.

Široká škála služeb dostupných 24 hodin
denně, 365 dní v roce.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA SEAT

SEAT SERVICE® MOBILITY po dobu 10 let

Prodloužená záruka SEAT vám umožní prodloužit si dvouletou záruku výrobce
o další 1, 2 nebo 3 roky za stejně skvělých podmínek.

Od okamžiku zakoupení nového vozidla SEAT se můžete těšit ze všech výhod,
které SEAT Service® Mobility nabízí, a využívat široký rozsah nabízených služeb
– a to po dobu až 10 let. První dva roky od zakoupení Vašeho nového vozu SEAT
jsou služby v rámci SEAT Service® Mobility poskytovány zdarma.

Protože v této službě nefigurují žádní zprostředkovatelé, můžete se i nadále
spolehnout na péči odborníků značky SEAT a užívat si jízdy po ještě delší dobu.
Prodloužená záruka je k dispozici pouze pro nové vozy (všechny modely,
motory a verze).

SEAT se postará o vaši ochranu.
Vy se zaměřte na podstatné.

Pokud si přejete i nadále využívat komfort nabízených služeb, za podmínky
absolvování všech předepsaných inspekčních prohlídek v autorizovaném servisu
SEAT, je možné SEAT Service® Mobility prodloužit až na 10 let. Náklady na
prodloužení SEAT Service® Mobility za každý další rok jsou pak účtovány spolu
s náklady na inspekční prohlídku.

Užívejte si roky
s pocitem jistoty.

SEAT POJIŠTĚNÍ

POSTARÁME SE O VÁS

SEAT nabízí pojištění, které je specificky a exkluzivně koncipováno pro vozy SEAT.

Chceme, abyste si jízdu s vozem SEAT maximálně užívali bez jakýchkoliv
starostí. Nabízíme vám rychlé a efektivní služby nejvyšší kvality. Údržba,
pojištění a prodloužená záruka – díky našim odborným znalostem o vašem voze
vám můžeme poskytovat prvotřídní a bezkonkurenční řešení pro vozy SEAT.
Pocit největší jistoty totiž pramení z vědomí, že jste v dobrých rukách.

Výběrem SEAT Pojištění získáte nejlepší služby: praktický systém úhrady,
rychlé opravy s Originálními díly SEAT® realizované výhradně v našich
autorizovaných servisech SEAT, 24hodinová zákaznická služba po celý rok.
A samozřejmě se o vás i postaráme. Dojde-li k poškození nebo odcizení vašeho
vozu, dopravíme vás do cíle vaší cesty.
Uzavřením smlouvy o SEAT Pojištění získáte výhody odborných a kvalitních oprav
v rámci služeb SEAT SERVICE.

Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si
vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího
oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože
společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke
dni vydání (28. 2. 2017), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého
autorizovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým
možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně
lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho
části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež
se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky
využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci
a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči
životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, mohou být
odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická
likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady.
Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové
stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp nebo kontaktujte Callparts
Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité fotografie mohou obsahovat
příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu
technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené
výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2017, který platí od 45. týdne
2016. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte
u autorizovaného prodejce.

seat.c z

Autorizovaný PRODEJCE SEAT

