Leon
Nový SEAT

Jsme SEAT. Stvořený pod barcelonským sluncem, které
podněcuje náš optimismus. Dává nám odlišný přístup.
Pokud se rozhodnete poznávat krásy tohoto světa, pak se
vám nabízejí neomezené možnosti.
Nový SEAT Leon proto zastiňuje vše ostatní. Je navržen
z radostnější perspektivy. Překypuje pozitivní energií. Byl
stvořen k tomu, aby vás posouval vpřed. Vždy odvážný.
Vždy originální. Jste připraveni?
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Optimismus je postojem. Optimismus je pocitem.
Optimismus je výsledkem kreativity poháněné
středomořským sluncem. Nový SEAT Leon je pro
odvážné. Pro lidi, kteří žijí přítomným okamžikem. Kteří
se nebojí vynikat. Konečně nastal čas zazářit.
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Nastal čas
zazářit.

Čekání je za námi. Čtvrtá generace modelu SEAT Leon je
zde. S odvážným novým designem. Pro sportovní,
dynamickou jízdu. Vždy připojený. S ještě větším interiérem.
S výjimečným systémem osvětlení. S ještě širší nabídkou
motorů – včetně externě nabíjitelného pohonu e-Hybrid jak
pro nový SEAT Leon 5D, tak i pro Leon Sportstourer s větším
zavazadlovým prostorem. Toto je váš Leon. Nasaďte si
sluneční brýle a užívejte si jízdu.

Nové
svítání.
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Charakteristická přední maska chladiče s motivem diamantu
a předními LED světlomety. Zadní LED světla procházejí přes
celou šířku zádě. Výsledkem jsou atraktivnější proporce
a odvážnější tvář. Nový SEAT Leon je svým vzhledem
i charakterem ještě přitažlivější než dosud. Plynule navazující
plochy a dynamické linie svěžím způsobem vyjadřují
sportovního ducha. Osobité prolisy k tomu přidávají energii
a pohyb. Toto je vůz, který vyniká. Vždy a všude.
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VNĚJŠÍ DESIGN

Odvážnější.
Větší. Jasnější.

Vaše cesta.
S každým
dnem jasnější.

VNĚJŠÍ DESIGN

Nový SEAT Leon vám poskytuje maximum důvodů k tomu, abyste
se na život dívali z té lepší stránky. Charakteristické logo Leonu
definuje jeho otevřený charakter. Na sportovních broušených 18"
kolech z lehké slitiny pojedete s naprostou jistotou. Dynamické
ukazatele směru přitažlivě signalizují každé vaše odbočení. Díky
panoramatickému střešnímu oknu se budete koupat v pozitivní
energii. Zítřek patří optimistům.

12

VNITŘNÍ DESIGN

Nastupte si. Nastavte si barvu LED ambientního
osvětlení, které vás obklopí světlem napříč celou
přístrojovou deskou. Design se zde snoubí s funkčností,
protože ambientní světlo začne varovně blikat, aby vás
upozornilo na nebezpečí, například když otvíráte dveře
do vozovky. Dominantou nového Leonu je přístrojová
deska, mírně natočená k řidiči. Díky tomu budete mít
snadnější přístup k 10" dotykovému displeji navigačního
systému a dotykové ploše s funkcí posuvníku. Více
komfortu, více konektivity. Více důvodů cítit se na svých
cestách skvěle.
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Tady začíná vaše
další dobrodružství.

Rozšiřte svou
komfortní zónu.
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KOMFORT

Nový interiér je skvěle vybavený a ještě
prostornější, aby vám poskytoval více komfortu.
Nyní si ho přizpůsobte svým představám.
Čalounění mikrovláknem Dinamica umocní
dojem ušlechtilosti. Máte velké plány? Leon
Sportstourer
nabízí
zavazadlový
prostor
o objemu 620 litrů. Stačí dát nohu před senzor
a elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru se samy otevřou. Potřebujete více
prostoru? Sklopením variabilních sedadel získáte
ještě více místa pro realizaci vašich plánů.
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Světelné roky
napřed.
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VYSPĚLÁ TECHNIKA

Hudba. Informace o místech na trase. Prostorově zobrazované
mapy. Telefonování. Ovládání klimatizace. Individualizujte si svůj
digitální přístrojový štít a budete mít všechno na očích přesně podle
svých představ. Připojte si svůj telefon a ovládejte jeho funkce na
10" displeji navigačního systému. Nastavte si jízdní režim pro
sportovnější jízdu, komfortnější odpružení nebo ekologické
a hospodárné cestování. A nyní dokonce můžete pro mnoho funkcí
používat hlasové ovládání hovorovou řečí. Nechte ruce na volantu
a povězte svému Leonu, co chcete, aby udělal.

Váš vůz.
Vždy připojený.
Nový SEAT Leon vám zajistí spojení s vaším světem. Za volantem i mimo váš vůz. Používejte aplikaci
SEAT CONNECT App na svém chytrém telefonu a zůstaňte v kontaktu se svým Leonem. Nebo si otevřete
SEAT CONNECT na dotykovém displeji a začněte plánovat trasu, či si sestavte seznam skladeb pro
přehrávání. Nyní si můžete také vyhledat parkovací místa, sledovat na mapě dopravní situaci v reálném čase
a získávat o trase informace, díky nimž budou vaše zážitky z jízdy mnohem příjemnější. Vždy po ruce, vždy
připraven. Přesně to přináší opravdová konektivita.
Objevte balíčky služeb SEAT CONNECT. Užívejte si svobodu kompletní konektivity

Vzdálený přístup.

Safety & Service.

Online Infotainment.

•	Kdo

•	Zůstaňte v bezpečí, zůstaňte připojeni. Funkce

•	Jezděte

•

•
•

Díky službám vzdáleného přístupu "Remote
Access" neztratíte kontakt se svým vozem, ani
když od něj odejdete. Vezměte si do ruky chytrý
telefon a můžete se vydat na cestu.
potřebuje klíček, když máte chytrý
telefon? Poklepejte na displej a váš Leon se
vzdáleně zamkne nebo odemkne.
	
Nejste si jisti, zda jste vypnuli světla?
Zkontrolujte si stav osvětlení a ventilační
soustavy.
	
Zapomněli jste, kde jste zaparkovali?
S funkcí „Parking Position“ zjistíte polohu
zaparkovaného vozu.
	Zapůjčili jste svůj vůz Leon někomu jinému?
Ujistěte se, že dodržuje omezení rychlosti
a neopouští stanovenou oblast.
	
Váš Leon vás upozorní prostřednictvím
chytrého telefonu, jakmile během vaší
nepřítomnosti detekuje pokus o odcizení.

SEAT CONNECT

•
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•
•
•

Potřebujete na silnici naléhavou pomoc? Se
službami Safety & Service budete vždy
připojeni. Zejména v situacích, kdy to budete
nejvíc potřebovat.
nouzového volání se automaticky spojí se
záchrannými službami, jakmile detekuje
nehodu.
	
Potřebujete asistenční služby? Stiskněte
tlačítko volání v případě poruchy a požádejte
operátory telefonního centra o pomoc.
	
Máte nějaké dotazy? Stiskněte tlačítko
zákaznické péče a spojte se s odborníky
servisního oddělení SEAT Service.
	
Nastal čas pro servisní prohlídku? Váš
servisní partner obdrží informaci o stavu
vašeho vozu a naplánuje s vámi termín
návštěvy servisu.

•
•

Digitální životní styl vyžaduje nepřetržitý
přístup do vašeho virtuálního světa. Protože
s kompletní konektivitou jsou možnosti
nekonečné.
připojeni. Získávejte z internetu
informace o dopravě a aktuální zprávy
o stavu vozovky.
	Buďte připraveni na cokoli. Vyhledejte si
nejbližší parkoviště a čerpací stanice.
	Jak se tam nejsnáze dostat? Výpočet trasy
na internetu vám pomůže optimalizovat
vaši jízdu.
	
Prostě to řekněte. Hlasem můžete
aktivovat navigaci, rádio a multimediální
funkce.

•

Nový způsob,
jak zvládnout všechno.
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ZÁŽITKY Z JÍZDY

Chytré nápady vám zjednoduší život. Už při vašem
příchodu k vozu automaticky odemkne dveře
bezklíčkový přístupový systém Kessy. Váš Leon již bude
v interiéru vyhřátý na vámi nastavenou teplotu díky
nezávislému topení. Než odjedete, nezapomeňte
odložit chytrý telefon do přihrádky pro konektivitu,
která zajistí snadné nabíjení bez kabelového připojení.
Pokud jste na dlouhé cestě, nedělejte si obavy. Senzor
únavy řidiče se postará, abyste se po celou dobu
soustředili na řízení. A až dojedete do cíle, předejte
řízení parkovacímu asistentovi, s nímž se rychle
dostanete i do těsných mezer.

Další kolona?
Hudba
pro vaše uši.

ZÁŽITKY Z JÍZDY

Uvízli jste? Podívejte se na to z té lepší stránky. Je to čas jen pro vás,
kochejte se slunečními paprsky a dokonalou hudbou. Audiosystém
BeatsAudio™ se subwooferem a devíti reproduktory si vás podmaní
čistým, velmi kvalitním zvukem. Vyberte si tu správnou hudbu
a uspořádejte si soukromý koncert. A příště? Už nikdy vám nebude vadit
dopravní kolona.

26

Zůstaňte na silnici a vyhýbejte
se problémům.
Proč si dělat starosti? Kryjeme vám záda.
Nový SEAT Leon kombinuje sportovní
výkony s vyspělými asistenčními systémy.
Chytrá bezpečnostní technologie předvídá
a reaguje na jakoukoli situaci na silnici.
Ještě dřív než vy.

Asistent pro vyparkování.

Už žádné poškrábané plechy. Asistent pro vyparkování vás při
couvání směrem na vozovku akusticky nebo vizuálně upozorní na
přijíždějící vozidla nebo překážky. Pokud nebudete reagovat,
systém automaticky zabrzdí, aby zabránil kolizi.

BEZPEČNOST

Systém sledování mrtvého úhlu
s varováním při vystupování z vozu.
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Uvidíte i to, co je vašemu zraku skryto. Systém sledování mrtvého úhlu
detekuje přítomnost vozidel v oblasti mimo váš zorný úhel ve vzdálenosti
do 70 metrů. A až budete připraveni vystoupit ze svého vozu Leon,
systém varování při vystupování z vozu "Exit Warning" dokáže detekovat
jakékoli přibližující se chodce, vozidla nebo cyklisty. Pokud by otevření
dveří mohlo vést ke kolizi, upozorní vás na nebezpečí zvukový signál
a blikající osvětlení ve dveřích.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu a asistent pro
průjezd staveništěm

Nevyjíždějte ze svého jízdního pruhu. Kamera detekuje podélné
značení na vozovce a upozorní vás, pokud hrozí, že přejedete
podélnou čáru. Systém vás bude také podporovat aktivními
zásahy do řízení, abyste zůstali v jízdním pruhu. Asistent pro průjezd
staveništěm dokáže rozpoznávat přechodné dopravní značení,
ochranné bariéry na úsecích s prací na silnici nebo svodidla.

Jízda s naprostou
kontrolou.
Rozpoznávání dopravních značek.

Kamera ve vnitřním zpětném zrcátku vašeho vozu Leon
rozpoznává dopravní značky a tyto informace zobrazuje na
digitálním přístrojovém štítu. Systém vás bude po celou dobu
jízdy nepřetržitě informovat o omezeních rychlosti jízdy
a zákazech předjíždění.

Prediktivní adaptivní tempomat se
systémem Front Assist.

Adaptivní tempomat ACC sleduje situaci před vozem
kamerami a nepřetržitě předvídá potenciální rizika. Ať se
před vás zařadí vůz do vašeho jízdního pruhu, nebo vjíždíte
příliš rychle do nebezpečné zatáčky, váš Leon bude vždy
připraven reagovat a popřípadě i zpomalit. Prediktivní
adaptivní tempomat používá k analýze zatáček
a rychlostních limitů také navigační systém, aby mohl
patřičně upravit rychlost jízdy.

Asistent pro stav nouze.

Váš ideální virtuální asistent. Travel Assist sleduje průběh celé jízdy, kamerami registruje případné
úseky, kde je práce na silnici, semafory, dopravní značky nebo zatáčky. Na základě těchto informací
upravuje rychlost jízdy. Díky této podpoře si snadno poradíte s jakoukoli výzvou na silnici.
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BEZPEČNOST

Asistent pro částečně
automatizovanou jízdu (Travel Assist).

Nová generace asistenta pro stav nouze (Emergency Assist) bude
neustále sledovat, zda je u vás vše v pořádku. Pokud asistent
zaznamená absenci vaší aktivity při řízení, dvakrát mírně přibrzdí,
aby vás upozornil. Jestliže nebudete na upozornění reagovat,
systém v případě potřeby převezme řízení, aktivuje výstražnou
signalizaci pro ostatní řidiče a váš vůz automaticky zpomalí až do
úplného zastavení.

Veškerý výkon Leonu. Veškeré ekologické přínosy
elektromotoru. Veškerá flexibilita hybridního pohonu.
Kdo říká, že to nemůžete mít všechno?
Nový SEAT Leon e-Hybrid, v obou verzích Leon 5D a Leon
Sportstourer, je mnohem víc než standardní hybridní vůz.
Podobně jako většina hybridních vozů automaticky nabíjí
své akumulátory za jízdy. Ale kromě toho může být
připojen k elektrické síti. To znamená, že nejprve používá
elektromotor a zážehový motor se připojuje pouze při
požadavku vyššího výkonu. Chcete-li znovu nabít
akumulátory, jednoduše vůz připojte do elektrické sítě
a připravte se na další jízdu.

e-Hybrid.
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Omezujte emise.
Ne vaše plány.
Hledáte trvale udržitelnější způsob cestování automobilem, ale nechcete se
navždy vzdávat sportovních výkonů? SEAT Leon e-Hybrid je nejpraktičtějším
automobilem s nízkými emisemi v současné nabídce díky inovativní
kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru.

Více výkonu, více svobody.
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Elektromotor o výkonu 85 kW je doplněn spalovacím motorem
1.4 TSI. Celkový nejvyšší výkon externě nabíjitelné hybridní
soustavy je 150 kW. Se zcela nabitými akumulátory ujedete
s výhradně elektrickým pohonem až 60 km s nulovými emisemi
CO2. S využitím kombinace elektromotoru a spalovacího
motoru dokáže Leon e-Hybrid překonat bez doplňování paliva
a elektrické energie vzdálenost až 800 km.

Připojit, nabít a podávat výkony.

Nabíjení nového modelu SEAT Leon e-Hybrid je
maximálně snadné a rychlé, ať jste doma nebo na
cestách. Domácí wallbox kompletně nabije sadu
akumulátorů za 3 h, z konvenční elektrické zásuvky
za 6 h. Můžete se tedy vydat kamkoli.

Nový SEAT Leon zanechá na silnici skvělý dojem svým
pozitivním vyzařováním. Z široké nabídky stupňů výbavy, kol,
barev a čalounění si nyní vyberte, jak chcete, aby vám prozářil
život. Váš nový Leon čeká na vás.

Jak chcete
zářit?
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Když následování
není volba.
Někdy se vyplatí vynaložit více prostředků a úsilí na to, abyste
dostali přesně to, co chcete. Leon s výbavou FR nabízí ještě
více sportovní přitažlivosti a vyhraněnějšího charakteru.
Specifické nastavení podvozku FR vám umožní dynamičtější
jízdu, zatímco nárazníky FR a větší 18" kola z lehké slitiny
poskytnou vozu ještě sebevědomější vzhled.

Výbava FR.
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Přesně do rukou.

Multifunkční sportovní volant obšitý kůží
s prošíváním FR vylepší každou vaši minutu
na silnici.

Seďte stylově.

Sportovní sedadla nového modelu Leon FR
vám poskytnou pocit jistoty, až si budete
užívat zatáčky. Ještě více komfortu získáte tím,
že si vyberete nové čalounění mikrovláknem
Dinamica.

Standardní
výbava FR.
Udávejte správný tón.

Interiér
obklopuje
příjemné
ambientní
osvětlení. Vyberte si jeho barvu, která umocní
vaši náladu. Čas strávený ve vašem Leonu se
stane jedinečným zážitkem.

Neztraťte rytmus.

Devět prémiových reproduktorů, jeden subwoofer,
zesilovač o výkonu 340 W a technologie prostorového
zvuku, který vás zcela pohltí. Audiosystém Beats Audio™
naplní každou vaši jízdu emocemi.
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Propojte všechny body.

Díky kombinaci nové aplikace SEAT CONNECT
a navigačního systému s 10" displejem můžete
zůstat ve spojení se svým světem i ze sedadla
řidiče.

Těsné spojení se silnicí.

Broušená sportovní 18" kola z lehké slitiny
v odstínu Cosmo šedá. Ideální kombinace
vytříbené estetiky a jízdních vlastností.

• 17" kola z lehkých slitin Dynamic II

• Zadní parkovací senzory

• Digitální přístrojový štít 10,25"

• Sportovní podvozek

• Zadní LED světla Coast-to-Coast
• Polokožená komfortní sedadla
• Dešťový a světelný senzor

• SEAT Drive Profile

• Dekorační lišty v interiéru v odstínu Ice Metal
• Tmavá okna od B sloupku

Chcete být středem
pozornosti?
Stupeň výbavy Xcellence zahrnuje všechno, co potřebujete.
A ještě mnohem víc. Exkluzivní vnější detaily a také širší výběr
barev, vnitřní výbavy a čalounění. Leon Xcellence posune vaši
jízdu na skutečně výjimečnou úroveň.

Skvělý vzhled.

Tento stupeň výbavy se od ostatních
odlišuje jedinečnou maskou chladiče se
sofistikovaným motivem diamantu a lesklou
povrchovou úpravou.
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Detaily pro nadšence.

Styl přímo na očích. Osvětlené prahové lišty
mají chromovanou povrchovou úpravu a logo
Xcellence.

Výbava Xcellence.

Standardní
výbava Xcellence.
• 17" kola z lehkých slitin Dynamic I

• Zadní LED světla Coast-to-Coast
• Digitální přístrojový štít 10,25"

• Polokožená komfortní sedadla
• Zadní parkovací senzory

• Kessy – bezklíčový přístup a startování vozu tlačítkem
• Dekorační lišty v interiéru v odstínu Nordic Wood
• Chromové lišty bočních oken
• Tmavá okna od B sloupku

Krása světla.

Až do nebe.

Dotek elegance.

Vaše jízda. Vaše teplota.

Rozjasněte si každou cestu. Nová zadní
Coast-to-coast světla z LED diod
poskytnou zádi vašeho Leonu vzhled,
který nemůže zůstat bez povšimnutí.

Chromované podélné střešní nosiče jsou
jen jedním z mnoha prvků výbavy, díky
nimž tento stupeň výbavy září naprosto
originálním sofistikovaným světlem.
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Větší panoramatické střešní okno vpustí do
interiéru ještě více světla a dodá každé jízdě
více pozitivní energie.

Hřejivé teplo, nebo příjemné ochlazení? S třízónovou
automatickou klimatizací Climatronic si každý může
nastavit správnou teplotu. Od řidiče a spolujezdce
vpředu až po cestující na zadních sedadlech.

Více stylu.
Více charakteru.
Vítejte ve svém světě. Leon Style se může pochlubit rozsáhlou
vnější a vnitřní výbavou. Od mlhových světlometů s funkcí světel
pro odbočování až po všechny důležité prvky exteriéru a interiéru.
Stupeň výbavy Style je pro řidiče, kteří vědí, jakým způsobem
chtějí cestovat.

Výbava Style.
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Jste vítáni.

Leon vás pozdraví svým uvítacím
osvětlením a už při vašem příchodu vás
informuje o tom, že je připraven.

Uvidíte dál, uvidíte lépe.

Mlhové světlomety s funkcí světel pro
odbočování vám pomohou bezpečně
projet mlhou a zvládnout nebezpečné
zatáčky.

Standardní
výbava Style.
S nimi dojedete dál.

Dynamická 17" kola z lehké slitiny propůjčí
vozu přitažlivý styl a skvělé jízdní vlastnosti.

Bezproblémové parkování.

I do těsné mezery snadno zaparkujete s pomocí
parkovacího asistenta a zadní parkovací kamery.

• 16" kola z lehkých slitin Design

• Sportovní kožený multifunkční volant

• Zadní LED světla

• Front Assist + Lane Assist

• Full LED přední světlomety

• Automatická 3zónová klimatizace Climatronic
• Tempomat

Všechno, co potřebujete.

Nastavitelný digitální přístrojový štít ukazuje na
jednom místě údaje multimediálních, asistenčních
a navigačních funkcí. A nechá vás rozhodovat
o tom, jak je chcete zobrazit.
48

Vždy v dosahu.

Pokud váš Leon se systémem SEAT CONNECT
zjistí, že jste měli nehodu, přivolá na pomoc
záchranné složky. Takže si nemusíte s ničím
dělat starosti.

• Media System Plus 8,25"
• Interiérový paket chrom
• SEAT CONNECT

Všechno, co potřebujete.
Abyste dojeli dál.
Nový Leon 5D Reference je ještě více propojený s vaším životem než
dosud díky systému Full Link (dostupný od kalendářního týdne
30/2020) ve spojení s informačním a zábavním systémem Media
System+ a 8,25" displejem. A přední LED světlomety osvětlí jakoukoli
cestu, po níž se vydáte.

Propojení s vaším životním stylem.
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Připojte váš smartphone k vašemu novému Leonu a užívejte
si spoustu nových možností díky Apple CarPlay a Android
Auto*. Váš chytrý telefon se propojí s vozidlem prostřednictvím
systému Full Link a nabídne přístup k vybraným aplikacím ve
vašem telefonu. Jeho uživatelská plocha je následně
zobrazována na dotykovém displeji infotainmentu.

Do městské džungle.

Městská 16" kola z lehké slitiny dodají vašemu
Leonu dynamický vzhled a výkony, s nimiž
překonáte všechny výzvy velkoměsta.
*Aplikace Android Auto je v ČR dostupná,
ale není oficiálně podporována

Výbava Reference.

15"

Kola
z lehké
slitiny.

16"
URBAN 15"

URBAN 16"

URBAN 16"

R

R

R

St

17"
DYNAMIC STYLE 17"
St

DYNAMIC I 17"
XC

DYNAMIC II 17"
FR

18"
PERFORMANCE I 18"
XC
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PERFORMANCE II 18"
FR

SPORT I 18" 1
XC

SPORT II 18"2
FR

Reference
Style
Xcellence
FR
Standardní výbava
Výbava na přání

R
St
XC
FR

¹ Dostupné od kalendářního týdne 48/2020
² Dostupné od kalendářního týdne 30/2020

Barvy.

DESIRE ČERVENÁ
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Reference
Style
Xcellence
FR
Standardní výbava
Výbava na přání

R
St
XC
FR

* Vnější zpětná zrcátka pro výbavu FR v barvě šedá Cosmo

XC FR

PURE ČERVENÁ

R

St XC FR

NEVADA BÍLÁ

MYSTERY MODRÁ

R

St XC FR

MAGNETIC ŠEDÁ

XC FR

R

St XC FR

CANDY BÍLÁ

R

St XC FR

MIDNIGHT ČERNÁ

R

St XC FR

Čalounění.

TKANINA REFERENCE

DINAMICA XCELLENCE
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R

XC

TKANINA STYLE

DINAMICA FR

St

FR

TKANINA XCELLENCE

KŮŽE NAPPA STYLE

XC

St

TKANINA FR

KŮŽE NAPPA XCELLENCE

FR

XC

DINAMICA STYLE

KŮŽE NAPPA FR

St

FR

Reference
Style
Xcellence
FR
Standardní výbava
Výbava na přání

R
St
XC
FR

Vydáváte se na sjezdovky? Nebo si užíváte
klidnou jízdu po městě? Ať se oddáváte
jakékoli vášni, nový SEAT Leon vám v tom
bude maximálně nápomocný. Objevte
Originální příslušenství SEAT, které vám
umožní věnovat se všem oblíbeným
aktivitám.

Rozjasněte si
svůj všední den.
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Individualizace.
Myslíte si, že odvážný design nového modelu SEAT Leon už
nelze vylepšit? Nedělejte ukvapené závěry. Individualizujte
si svůj vůz Leon a zvyšte jeho potenciál mimořádně
sportovními detaily.

Obložení bočních prahů v odstínu
Cosmo šedá

Obložení bočních prahů vylepší nejen
aerodynamiku, ale dodá vašemu Leonu
neodolatelný vzhled opravdu sportovního vozu.

Zadní difuzor v odstínu
Cosmo šedá

Zadní difuzor dodá vašemu vozu Leon ještě
sportovnější vzhled a umocní přitažlivost jeho
zadní partie.

Elegantní a sportovní spoiler minimalizuje vztlak,
který se zvyšuje s rostoucí rychlostí jízdy, a také
dodává vašemu Leonu ještě dynamičtější siluetu.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Střešní spoiler
v odstínu Cosmo šedá

Interiér.
Ochranná lišta pro hranu zavazadlového prostoru.

Chraňte vstupní oblast do zavazadlového prostoru touto ochrannou
lištou v barvě ušlechtilé oceli, která se připevní k horní části zadního
nárazníku vašeho vozu SEAT Leon.

Praktické pryžové koberce
a prahové lišty z ušlechtilé oceli

Pryžové rohože udrží podlahu vašeho Leonu po dlouhou dobu
netknutou, jako by byla nová. Skvěle sladěné prahové lišty ochrání
prostor v blízkosti dveří před prachem, skvrnami a nečistotami.

Kryty klíčků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Máte to ve svých rukách. Dodejte klíčku od vašeho vozu osobitý vzhled
krytem z měkké kůže, kartáčovaného kovu pro Leon FR nebo
severského dřeva.
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Přeprava
nákladu.
Svět je vaším hřištěm. A ke své hře používejte svůj vůz SEAT Leon.
Toto speciálně uzpůsobené příslušenství pro přepravu nákladu
vám umožní odvézt vše potřebné pro víkendový odpočinek
a zábavu.

Nosič lyží a snowboardů
na tažné zařízení.

Lyžujete společně? Tento nosič umožňuje
přepravu až 6 párů lyží nebo 2 snowboardů.

Nosič lyží a snowboardů.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Při nakládání lyží už nemusíte přetěžovat svá záda.
Nástavec nosičů lyží a snowboardů se snadno
vysune, a umožní tak komfortní naložení lyží a jejich
bezpečnou přepravu za sněhem.

Přeprava
nákladu.
Tažné zařízení.

Potřebujete si vzít s sebou ještě více věcí? Pak je toto
praktické tažné zařízení přesně tím, co hledáte.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Další jízdní kola nemusejí znamenat námahu navíc.
Na hliníkový nosič připevněný k tažnému zařízení
umístíte jakýkoli druh jízdního kola. Dokonce můžete
využít i rozšiřovací sadu pro třetí jízdní kolo.
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Přeprava
nákladu.
Střešní box.

Chraňte si svá zavazadla před počasím tímto
elegantním a aerodynamickým střešním boxem.
Snadná montáž a připevnění. Přístup z obou stran.
Používá se ve spojení se střešními příčníky. Ideální pro
delší rodinné výpravy.

Nosič surfových prken.

Slyšíte-li volání příhodných vln, naložte své
surfařské vybavení na tento nosič. Dokonale se
přizpůsobí tvaru vašeho surfového prkna. Nosič
přepraví dvě surfová prkna.

Nosič jízdních kol .
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chystáte se opustit vyšlapané stezky? Vezměte si
s sebou jízdní kolo, které snadno umístíte
a připevníte k nosiči jízdních kol. Rychlé a snadné
zajištění. S důkladnou ochranou rámu vašeho
jízdního kola.

Ochrana.
Oboustranná rohož do zavazadlového prostoru.

Chraňte svůj vůz SEAT Leon touto oboustrannou rohoží do
zavazadlového prostoru, kterou snadno připevníte. Zabráníte tak
znečištění zavazadlového prostoru, ať v něm převážíte cokoli.

Vana do zavazadlového prostoru
s vysokými okraji.

Tato vana do zavazadlového prostoru je odolná, nepropustná
a snadno se čistí. A také zajistí bezpečnou přepravu nákladu i na
nejhrbolatějších cestách. Osobitým detailem je ručně psané
označení Leon.

Polotuhá + měkká pěnová vana
do zavazadlového prostoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Máte rádi pořádek? Vyberte si jednu z těchto van do zavazadlového
prostoru s protiskluzovým povrchem. Obě jsou odolné, nepropustné
a snadno se čistí.
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Přeprava
domácích
mazlíčků
Čeká vás víkendový útěk z každodenního shonu? Nyní už
kvůli tomu nemusíte opouštět své domácí mazlíčky. Vyberte
si toto příslušenství, které zajistí jejich bezpečnou přepravu.
A bezpečně do cíle dojede i váš Leon.

Ochranný povlak na sedadla.

Zadní sedadla vašeho Leonu nemusí být poškozena drápky,
skvrnami, ani pokryta chlupy. Povlak připevníte čtyřmi
smyčkami ke všem čtyřem opěrkám hlavy, aby byla zajištěna
maximální ochrana.

Dělící mříž.

Dělící mříž odděluje prostor pro cestující od zavazadlového
prostoru, v němž mohou být bezpečně přepravovány spokojení
domácí mazlíčci. Rozdělovací mříž snadno demontujete
i bez nářadí.

Máte loveckého psa nebo pudla? Tento bezpečnostní pás pro
psy je nabízen v rozměrech S až XL pro všechny psy s hmotností
2 kg až 40 kg.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečnostní pás pro psy.

Bezpečnost.
Je důležité dojet do cíle. Ale nic není důležitější, než dojet do
cíle bezpečně. Ujistěte se, že používáte správné příslušenství,
které je v naprostém souladu s bezpečnostní legislativou.
Odměnou vám bude pocit naprosté jistoty.

Zpětné zrcátko pro sledování dětí.

Co to tam vzadu zase vyvádějí? Nespouštějte nejmenší cestující
z očí díky obdélníkovému zpětnému zrcátku pro zadní sedadlo.
Zrcátko připevníte k opěrce hlavy zadního sedadla nastavitelnými
popruhy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Peke G0 i-Size.
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Pro nejmenší cestující. Tato speciálně přizpůsobená dětská
sedačka splňuje nejnovější bezpečnostní legislativu ECE R129
(i-Size). Součástí sedačky jsou barevné znaky usnadňující
montáž. Sedačka umožňuje cestování novorozenců a batolat
v ergonomické a bezpečné poloze. Pro děti s hmotností až 13 kg.

Život je příliš krátký na to, abychom stáli na místě. Odborníci
z našeho týmu SEAT Service používají výhradně Originální díly
SEAT, aby udrželi váš vůz SEAT Leon v nejlepším stavu – a vás
v největší pohodě.

Svoboda začíná tam,
kde končí starosti.
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Život se má žít.
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, s využitím Originálních dílů SEAT® a dle opravárenských postupů
a norem předepsaných výrobcem. Méně starostí. Více zábavy.

Prodloužená záruka.

SEAT Pojištění.

Mobilita.

Servisní balíčky.

S novými objednávkami nyní získáváte nad rámec
základních dvou let záruky také prodlouženou záruku
výrobce zdarma a to na další 3 roky nebo do celkového
nájezdu 100 000 km. A protože zde nejsou žádní
prostředníci, budete i nadále v odborné péči profesionálů
značky SEAT, abyste si mohli ještě víc a déle užívat zcela
bezproblémové jízdy.

SEAT Service Mobility zajišťuje asistenční službu v případě
poruchy vašeho vozu. 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.
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SEAT Pojištění v sobě spojuje vše, co potřebujete pro bezstarostné
cestování svým novým vozem SEAT. Kvalitní a spolehlivé servisní
služby jsou nejlepší prevencí dalších problémů na cestách. Proto
si při sjednání pojistné smlouvy volíte svůj Domovský servis,
který Vám zaručuje jak finančně výhodné řešení, tak značkovou
kvalitu a maximální komfort. 100% POJIŠTĚNÍ, 100% PÉČE,
100% JISTOTA.

SEAT servisní balíčky jsou doplňkovou službou, která v základní
variantě Service kryje náklady na servisní úkony předepsané
výrobcem po dobu až 5 let nebo zvolený počet najetých
kilometrů. V případě volby varianty Service Plus, služba navíc
zahrnuje i náklady na výměnu dílů z důvodu běžného
opotřebení. Službu lze čerpat u kteréhokoliv autorizovaného
servisního partnera SEAT v České republice. Službu spravuje
SEAT Financial Services.

Informace o ochraně
životního prostředí.
Čisté ovzduší

Sedadla

Akustika

SEAT Eco Drive Profile

Mód Eco dovoluje řidiči styl jízdy, který
respektuje životní prostředí. Upravuje chování
motoru a převodovky tak, aby docházelo
ke snižování spotřeby paliva a redukci emisí.

CO2

Bylo dosaženo průměrné 6% snížení emisí CO2
skrz nabídku motorů.

Pneumatiky

Aerodynamika

Světla

Brzdy

Vznětové motory obsahují optimalizovaný
systém úpravy výfukových plynů, který
přispívá k minimalizaci emisí NOx (dvojité
vstřikování AdBlue).

Ekologické cíle centra technického vývoje SEAT
Ochrana klimatu.
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Ochrana zdrojů.

Ochrana zdraví.

Upravené proporce a posazení vozu
nového Leonu umožňují snížení odporu
prostředí až o 8 %.

Využití upravené polyuretanové pěny
snižuje emise těkavých organických látek
v interiéru.

100% LED přední světlomety a zadní světla
snižují spotřebu elektrické energie, prodlužují
životnost a zvyšují efektivitu světel.

Všechny verze tohoto modelu obsahují
dvojitý systém izolace ve dveřích, který
snižuje úroveň hluku a vylepšuje komfort
pro cestující.

Pneumatiky s nízkým valivým odporem
snižují valivý odpor v průměru o 20 %.

Využití technologie RBO (která snižuje tření
v brzdné soustavě), umožňuje snížení emisí
o cca 1g CO2 / km.

Informace o ochraně
životního prostředí.
Obnovitelné
a recyklované materiály

Využití obnovitelných (bavlna, přírodní guma
a celulóza) a recyklovaných (plasty) materiálů
po celém voze.

Karoserie

Využití ultravysokopevnostní oceli bylo
navýšeno o 5 %, což ve spojení s technologií
hot-stamping
umožňuje
snížit
tloušťku
a hmotnost bez snižování kvality a při
zachování pevnosti.

Nulové emise

Obsahuje indikátor, který ukazuje celkovou
vzdálenost ujetou s nulovými emisemi přes
čistě elektrický pohon.
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Inteligentní hybrid

Funkce,
která
pomáhá
řidiči
šetřit
a optimalizovat elektrickou energii v závislosti
na plánované trase.

Leon e-Hybrid

Plug-in e-Hybrid kombinuje zážehový motor
o objemu 1.4, elektrický motor a 13kWh baterii.
Čistě elektrický, bezemisní mód umožní
až 60 kilometrů dojezdu při využití baterie
ve voze.

Výroba

Nejmodernější postupy výroby v přepočtu
snižují emise CO2 o 55 % a spotřebu energie
při výrobě o 22 %, na jedno vyrobené auto.
K tomu došlo ke snížení spotřeby vody o 31 %
na auto a nebo k úpravě čištění robotů
v lakovací stanici díky využité produktů bez
těkavých organických látek.

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 (21. 5. 2020), 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 https://www.seat.cz/servis-a-prislusenstvi/dalsi-informace/recyklace nebo kontaktujte Callparts
Recycling GmbH ČR – http://callparts.cz/. 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 2020. Více informací získáte u autorizovaného
prodejce. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými
předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání
hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené
díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku
a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu
paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani
výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.
Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro
všechny vozy registrované jako osobní (M1).
05/2020

