Leon
Новиот SEAT
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4-тата генерација SEAT Leon е тука. Смел нов дизајн.

Спортски и динамичен. Беспрекорно поврзан. Со удобен

ентериер. Врвен систем на осветлување и верзија со
поголем капацитет Leon Sportstourer.

Ова е вашиот Leon. Уживајте во возењето.

Нов
Почеток.

Похрабар.
Поголем.
Попривлечен.
Целосно нова LED технологија. Особено впечатливо е
осветлувањето на задниот дел кое се протега по целата

ширина. Со нови пропорции и похрабар настап. Новиот Leon

изгледа многу попривлечно. Динамичните линии нагласуваат
свеж, спортски дух. Енергичен, дури и кога не е во движење.
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ВНАТРЕШНОСТ
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Врвниот квалитет во внатрешноста е на сосема ново
ниво. Амбиенталното осветлување сега се протега по

целата командна табла за уште повеќе да го истакне
вашиот

карактер.

Централно

позиционираниот

мултимедијален систем насочен кон возачот, дава

одличен преглед на 10 инчниот екран чувствителен на
допир. Причините се многубројни, да се чувствувате
убаво за вашето патување.

Ова е почетокот на
вашата следна авантура.

Светлосни години
понапред.
Музика. Навигација. 3D мапи. Телефонски повици. Контрола на
клима уредот. Персонализирајте го Digital Cockpit и одберете го
прегледот што вие го сакате. Поврзете го вашиот паметен телефон

и пресликајте ги апликациите на 10" систем за навигација со
висока резолуција. Одберете профил на возење за повеќе моќ,

поудобна амортизација или Eco возење. Отсега, сето тоа ќе го

постигнете со гласовни команди. Само држете ги рацете на
управувачот и кажете му на Leon, што сакате да направи.
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ПОВРЗУВАЊЕ
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Вашиот Leon.
Секогаш поврзан.
Новиот SEAT Leon е постојано поврзан со светот. Апликацијата SEAT CONNECT одржува постојана врска
со Leon. Со SEAT CONNECT преку паметниот телефон можете да му ја зададете вашата следна
дестинација на Leon. Лоцирајте слободни паркинг места, прегледајте го актуелниот сообраќај и добијте
предлози за рута со која најбрзо ќе стигнете до вашата дестинација. Секогаш активна, секогаш поврзана.
SEAT CONNECT. Доживејте слобода со постојана поврзаност.

Услуги за далечински пристап.

Со услугите за далечински пристап,
вашиот Leon секогаш ќе биде на допир.
Само активирајте го вашиот паметен
телефон и одберете ја вашата активност.

•	Отклучете или заклучете го Leon преку
самата апликација.
•	Не сте сигурни дали ги изгасивте светлата?
Лесно проверете го нивниот статус.
	
• Заборавивте каде паркиравте? Услугата
Паркинг позиција ќе ја прикаже локацијата.
Загрижени
за
безбедноста?
Преку
•	
паметниот телефон Leon ќе ве информира
доколку детектира можност за кражба.

Безбедност и сервис.

Онлајн инфотејнмент услуги.

Итно ви е потребна помош на пат? Оваа
услуга е постојано активна. Особено кога
најмногу ви треба.

•	Останете

безбедни, останете поврзани.
Emergency Call автоматски ги повикува
итните служби доколку детектира незгода.
	Имате прашања? Вашиот SEAT сервис ви
стои постојано на располагање.
	Време е за проверка? Вашиот Leon ќе ви
каже точно кога му е потребно одржување.
Терминот за сервис можете лесно и
едноставно да го закажете онлајн.

•
•

Дигиталниот стил на живот значи да сте
постојано активни 24/7. Затоа што кога
сте постојано поврзани, можностите се
неограничени.
Возете
•	

поврзани.
Актуелните
информации
за
сообраќајот
ви
овозможуваат подобро планирање.
	
Подготвени за се. Пронајдете ги
најблиските паркинг места и бензински
станици.
	
Кој
е
најдобриот
пат?
Онлајн
планирањето на рута ќе ви помогне во
оптимизацијата на патувањето.
	
Гласовна
контрола.
Користете
го
сопствениот глас за да ја активирате
навигацијата, радиото или телефонот.

•
•
•

FR.
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Да се биде следбеник,
не е опција.
Секогаш вреди да одите чекор понапред, за да стигнете каде
сте замислиле. FR е синоним за карактер и спортски дух. FR
суспензијата овозможува динамично возење, а FR деталите
и големите 18" алуминиумски фелни го надополнуваат
изгледот на самодоверба.

Целосно нова форма.

Мултифункционалниот спортски
управувач со FR црвен конец, ја прави
секоја минута вистинско задоволство.

Седење со стил.

Новите спортски седишта на Leon FR даваат чувство на
сигурност и моќ при динамично возење. Одберете ја
новата внатрешност Dinamica за уште поголем комфор.

Нашиот глобален асортиман на автомобили и спецификации на производи варира од земја до земја. За повеќе детали ве молиме посетете ја веб страната www.seat.mk

Одберете ја вашата боја.

Поврзете ги точките.

Врвно музичко доживување.

Почуствувајте го патот.

Амбиенталното осветлување се протега по
должината на целата командна табла.
Одберете боја според вашето располжение.
Вашиот Leon ќе биде секогаш уникатно
искуство.

Девет звучници, еден subwoofer, 340W
засилувач и имресивна аудио технологија.
Beats Audio™ системот е емоцијата и срцето на
вашето патување.

Новата SEAT CONNECT апликација и 10" екран
работат заедно за да бидете поврзани со
вашиот свет од удобноста на вашето седиште.

Performance 18" машински обработени
алуминиумски фелни. Совршен спој на
естетиката и перформансите.
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Стандардна
опрема

Безбедност:

• 6 воздушни перничиња (2 предни + 2
странични + 2 воздушни завеси
• Деактивација на совозачко воздушно
перниче
• ABS + ASR + ESP + XDS
• Light assist - Асистент за светла
• Асистент за задржување на лента на
возење - Lane assist

Технологија:

• SEAT дигитална инструмент табла
• Електрика на предни и задни стакла
• Електрично прилагодување на
надворешни ретровизори со грејачи
• Електрично прилагодување на

Надворешност:

• Алуминиумски фелни 17"
пневматици 225/45 R17 91W
• Мало резервно тркало со алат
и дигалка

Внатрешност:

• Мултифункционален спортски кожен
управувач		
• Внатрешен хром пакет
• Комфорни предни седишта во текстил

• Затемнети стакла

• Наслон за рака напред

надворешни ретровизори со грејачи и

• LED задни светла		

• Прилагодување на предни седишта по

преклопување

• LED предни светла за магла со

висина

• Автоматски клима уред "Climatronic"

аголно осветлување		

• Лумбарна поддршка на предни седишта

• Индикатор за притисок во пневматици

• Електрична паркирна кочница

			

• Деллива задна клупа со наслон за рака

• Детекција на замор			

• Централно заклучување Keyless go

			

• Задни паркинг сензори
• Камера со поглед назад
• Media System Plus 8.25" 6 звучници,
2xUSB, SD, Bluetooth
• Темпомат

• Систем за детски седишта на задна клупа
и на предно совозачко седиште
• Алуминиумски лајсни на праговите на
предните врати

Подготвени
за внимание?
Нивото на опременост Xcellence има се што ви е потребно.
И нешто плус. Ексклузивните детали внатре и надвор и
опциите за бои и внатрешности, му даваат класа на секое
возење.

Предна решетка.

Уникатната предна решетка во форма на
дијамант, со хромирани детали го издвојува
Leon.

Уметноста е во деталите.

Стилот оди напред. Осветлениот праг е со
хромирани детали и Xcellence лого.
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Xcellence.

Стандардна
опрема

Безбедност:

• 6 воздушни перничиња (2 предни + 2
странични + 2 воздушни завеси)
• Деактивација на совозачко воздушно
перниче
• ABS + ASR + ESP + XDS

Технологија:

Надворешност:

• Електрика на предни и задни стакла

• LED предни светла за магла со аголно

• SEAT дигитална инструмент табла
• Електрично прилагодување на
надворешни ретровизори со грејачи и

225/45 R17 91W

• Автоматски клима уред "Climatronic"

• Асистент за задржување на лента на

• Електрична паркирна кочница		
Централно заклучување Keyless go

• Индикатор за притисок во пневматици

• Задни паркинг сензори

• Детекција на замор			

• Media System Plus 8.25" екран во боја

			

осветлување
• Алуминиумски фелни 17" пневматици

преклопување

• Light assist - Асистент за светла
возење - Lane assist

• LED задни светла

• Мало резервно тркало со алат и
дигалка			
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управувач		
• Внатрешен хром пакет		
• Комфорни предни седишта во текстил
• Наслон за рака напред
• Прилагодување на предни седишта по
висина
• Лумбарна поддршка на предни седишта

• Затемнети стакла

• Деллива задна клупа

2xUSB, SD, Bluetooth
• Сензор за светла и дожд

• Мултифункционален спортски кожен

• Хромирани рамки на прозорите

чувствителен на допир, 6 звучници,
• Темпомат

Внатрешност:

• Деллива задна клупа со наслон за рака
• Систем за детски седишта на задна клупа
и на предно совозачко седиште

		

• Алуминиумски лајсни на праговите на
предните врати

Убавината на светлото.

Небото не е лимит.

Чувство за класа.

Ваше патување, ваша температура.

Осветлете го секое патување. Со новиот Coastto-coast LED светлосен сноп, невозможно е
Leon да помине незабележан.

Хромираните лајсни се само дел од опциите кои
го прават ова ниво ниво на опременост,
софистицирано.

Поголем и посветол, панорамскиот кров
пропушта повеќе светлина и позитивна
енергија со секое возење.

Топло или ладно? Со 3 зонскиот клима уред
Climatronic, секој може да ја одбере својата
температура.

Нашиот глобален асортиман на автомобили и спецификации на производи варира од земја до земја. За повеќе детали ве молиме посетете ја веб страната www.seat.mk

Style.
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Повеќе стил.
Повеќе карактер.
Добредојдовте во вашиот свет. За нивото на опременост Style
има многу што да се зборува. Од светлата со аголно
осветлување, до клучните елементи и внатре и надвор, Style е
за они кои знаат по кој пат сакаат да одат.

Добредојдовте.

Светлото за добредојде на Leon,
ве поздравува на јазикот од каде и
потекнува.

Гледајте подобро и подалеку.

Светлата со аголно осветлување ја пробиваат
маглата и ги осветлуваат предизвикувачките
свиоци.
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Чекор понапред.

Паркирање без проблем.

Се што ви е потребно.

Секогаш достапен.

Dynamic 17" алуминиумските фелни не само
што се стилски туку и овозможуваат одлични
перформанси.

Digital Cockpit може да се персонализира за
вашата музика, системите за помош и
навигацијата да бидат на едно место.

Park Assist и задната камера ќе ви овозможат
лесно паркирање во предизвикувачки паркинг
места.

Со SEAT CONNECT, кога вашиот Leon
ќе детектира незгода, Emergency Call
автоматски ги повикува итните служби.
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Стандардна
опрема

Безбедност:

• 6 воздушни перничиња (2 предни + 2
странични + 2 воздушни завеси)
• Деактивација на совозачко воздушно
перниче

Технологија:

• Електрика на предни и задни стакла
• Електрично прилагодување на
надворешни ретровизори со грејачи
• Автоматски клима уред "Climatronic"

• ABS + ASR + ESP + XDS

• Електрична паркирна кочница

• Light assist - Асистент за светла

• Централно заклучување Keyless go

• Асистент за задржување на лента на

• Media System Plus 8.25" екран во боја

возење - Lane assist
• Индикатор за притисок во пневматици
• Детекција на замор			
			

Надворешност:

• LED предни светла за магла со
аголно осветлување
• Алуминиумски фелни 16"
пневматици 205/55 R16 91V
• Мало резервно тркало со алат и
дигалка		

Внатрешност:

• Мултифункционален спортски кожен
управувач		
• Внатрешен хром пакет
• Комфорни предни седишта во текстил
• Наслон за рака напред
• Прилагодување на предни седишта по
висина

чувствителен на допир, 6 звучници,

• Лумбарна поддршка на возачко седиште

2xUSB, SD, Bluetooth

• Деллива задна клупа

• Темпомат
• 12 v приклучок				
		

• Систем за детски седишта на задна клупа
и на предно совозачко седиште		
				

Тркала.
16"
URBAN 16"
АЛУ. ФЕЛНИ
St

17"
DYNAMIC 17"
АЛУ. ФЕЛНИ
St
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DYNAMIC 17"
АЛУ. ФЕЛНИ
XC

DYNAMIC 17"
АЛУ. ФЕЛНИ
FR

18"
PERFORMANCE 18"
МАШИНСКИ ОБРАБОТЕНИ
NUCLEAR GREY АЛУ. ФЕЛНИ

PERFORMANCE 18"
30/8 МАШИНСКИ ОБРАБОТЕНИ
NUCLEAR GREY АЛУ. ФЕЛНИ¹

PERFORMANCE 18"
МАШИНСКИ ОБРАБОТЕНИ
COSMO GREY АЛУ. ФЕЛНИ

PERFORMANCE 18"
МАШИНСКИ ОБРАБОТЕНИ
COSMO GREY EHYBRID AEROWHEEL²

XC

FR

XC

FR

PERFORMANCE 18"
МАШИНСКИ ОБРАБОТЕНИ
NUCLEAR GREY EHYBRID AEROWHEEL²
XC

PERFORMANCE 18"
30/9 МАШИНСКИ ОБРАБОТЕНИ
COSMO GREY АЛУ. ФЕЛНИ
FR

Style
Xcellence
FR
Сериска опрема
Опционално

St
XC
FR

Бои

ЦРВЕНА МЕТАЛИК

СИНА МЕТАЛИК
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XC FR

St XC FR

Style
Xcellence
FR
Сериска опрема
Опционално

ЦРВЕНА

СИВА

St XC FR

XC FR

БЕЛА МЕТАЛИК

St XC FR

БЕЛА

St XC FR

СИВА МЕТАЛИК

St XC FR

ЦРНА МЕТАЛИК

St XC FR

СРЕБРЕНА МЕТАЛИК

St
XC
FR

St XC FR
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Внатрешност.

ТКАЕНИНА

St

ТКАЕНИНА

XC

DINAMICA МИКРОФИБЕР¹

XC

DINAMICA МИКРОФИБЕР¹

FR

NAPPA КОЖА BLACK²
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St

ТКАЕНИНА

NAPPA КОЖА BLACK²

FR

XC

DINAMICA МИКРОФИБЕР¹

NAPPA КОЖА BLACK²

St

FR

Reference
Style
Xcellence
FR
Сериска опрема
Опционално

R
St
XC
FR

Технички податоци
1.0l 66 kW

1.0l 81 kW

1.5l 110 kW

1.5l 110 kW mHEV

2.0l 85 kW

2.0l 110 kW

Цилиндри

МОТОР

3 / 12

3 / 12

4/16

4/16

4 / 16

4 / 16

Кубен капацитет(cc)

999

999

1498

1498

1968

1968

66 (90) / 5500

81 (110) / 5500

110 (150) / 5000 - 6000

110 (150) / 5000 - 6000

85 (115) / 2750-4250

110 (150) / 3000-4200

Моќност (kW (PS) /rpm)
Вртежен момент (Nm/rpm)
Гориво

175 / 1500 - 4000

200 / 2000 - 3000

250/ 1500- 3500

250/ 1500- 3500

300 / 1500-2500

360 / 1700-2750

TSI Директно вбризгување

TSI Директно вбризгување

TSI Директно вбризгување

TSI Директно вбризгување

Common Rail

Common Rail

ROZ 95

ROZ 95

ROZ 95

ROZ 95

Дизел

Дизел

59-70 / 320-420

59-68-70 / 320-380-420

59-68-70 / 320-380-420

59-68-70 / 320-380-420

68-70 / 380-420

68-70 / 380-420

218

Тип на гориво
Батерија (Ah/A)
ПЕРФОРМАНСИ
Максимална брзина [km/h]

183

197

216

216

201

Забрзување 0-100 km/h (s)

12,7

10,9

8,4

8,4

10,4

8,6

ПОТРОШУВАЧКА

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Во град (l/100 km)

5,4

5,5

5,6

5,7

5,7

5,8

6,2

6,3

6,3

5,9

6,0

6,1

3,8

3,8

3,9

4,2

4,2

4,3

На отворено (l/100 km)

4,0

4,1

4,2

4,0

4,1

4,2

4,0

4,1

4,2

4,0

4,1

4,2

3,1

3,2

3,3

3,3

3,4

3,4

Комбинирано (l/100 km)

4,5

4,6

4,7

4,6

4,7

4,8

4,8

4,9

5,0

4,7

4,8

4,9

3,4

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Комбинирано според WLTP (l/100km)
ЕМИСИИ НА СО2
CO2 комбинирано (g/km)
CO2 комбинирано според WLTP (g/km)

5,3 - 6,0

5,2 - 6,0

5,5 - 6,3

5,6 - 6,4

4,1 - 4,7

4,4 - 5,0

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

104

106

108

105

107

109

110

113

115

107

109

112

89

90

92

95

97

98

120 - 137

119 - 137

125 - 143

126 - 143

107 - 124

116 - 132

5 степен мануелен

6 степен мануелен

6 степен мануелен

7 степен автоматски

6 степен мануелен

7 степен автоматски

ПРЕНОС
Менувач
ТРКАЛА
Фелни
Пневматици

6Jx15 ET43 - 6,5Jx16 ET46 - 7Jx16 ET43 - 7,5Jx17 ET46 -7,5Jx18 ET46

6Jx15 ET43 (if no DCC) - 6,5Jx16 ET46 7Jx16 ET43 - 7,5Jx17 ET46 -7,5Jx18 ET46

195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W- 205/50R17 93V - 225/40 R18 92Y

195/65 R15 91H (if no DCC) - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y

КАРОСЕРИЈА
Должина / ширина / висина (mm)
Меѓу-оскино растојание (mm)

4368 / 1800 / 1456 , FR: 4368 / 1800 / 1442

4368 / 1800 / 1456 , FR: 4368 / 1800 / 1442

Style and X-Cellence: 2686, FR: 2684 , Cupra: 2689

Style and X-Cellence: 2686, FR: 2684 , Cupra: 2689

380

380

50

50

Багажен простор (l)
Капацитет на резервоарот (l)
ТЕЖИНА
Во стандардна верзија со возач (kg)

1.260

1.268

1.316

1.361

1.389

1.446

Максимална тежина (kg)

1.750

1.750

1.840

1.890

1.930

1.980
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Димензии

SEAT е посветен на политиката на постојан развој на производите и го задржува правото да прави промени на
спецификациите, боите и цените без претходна н ајава. Информациите во оваа брошура се дадени само како
насоки. Иако SEAT прави напори за да се осигура дека спецификациите се точни во времето на објавување,
претходно секогаш треба да се консултирате со вашиот овластен SEAT партнер за најновите информации.
Поради ограничувањата при процесот на печатење, боите во оваа брошура може да се разликуваат во
нијанси со вистинските бои на каросеријата и боите на материјалите. Ова возило, негови делови, како и
оригиналните резервни делови, се дизајнирани во согласност со законските прописи за минимизирање на
влијанието врз животната средина, преку употреба на рециклирани материјали, како и со мерките кои се
преземаат за подобрување на квалитетот на животната средина.

