Leon
Новият SEAT

Ние сме SEAT. Създадени под слънцето в Барселона.
Именно от него искри нашият оптимизъм. То ни дава
различен тип мислене. Защото знаем, че когато решите да видите красотата в света, всичко е възможно.
Ето защо новият SEAT Leon засенчва останалите.
Проектиран от по-ярка перспектива. Пълен с положителна енергия. Създаден да ви води напред. Винаги
смел. Винаги оригинален. Готови ли сте?
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Да сияеш идва от нагласата. Да сияеш е чувство. Да
сияеш е това, което се случва, когато творчеството се подхранва от светлината на Средиземноморието. Новият SEAT Leon е за тези, които се движат
без страх. Живей за мига. Бъди смел да се открояваш.
Защото когато се родиш от слънчевите лъчи, сияеш.
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Роден от
слънцето.
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Чакането приключи. Тук е четвъртото поколение SEAT
Leon. Със смел нов дизайн. Спортно, динамично задвижване. С безпроблемна свързаност. С по-широк интериор. С впечатляващи светлини. И с повече възможности
за избор на двигатели - включително Plug-in e-Hybrid
както за новия SEAT Leon, така и за по-големия Leon
Sportstourer. Това е вашият Leon. Поставете вашия
подпис върху него и се насладете на шофирането.

Нова зора.
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Радиаторна решетка с „диамантен“ мотив и full LED
светлини отпред. Диодни светлини по цялата широчина
на задницата. По-добри пропорции, по-смело присъствие.
Новият SEAT Leon изглежда и се чувства като по-съблазнителен от всякога. Гладко „преливащите“ повърхности и
динамичните линии предават по-свеж и по-спортен дух на
автомобила. Отличителните издатини добавят енергия
и усещане за движение. Това е автомобил, който се откроява от тълпата. Дори когато стои неподвижно.
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ЕКСТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

По-смел.
По-голям.
По-ярък.

Вашето пътуване.
То изглежда поярко всеки ден.
Новият SEAT Leon ви дава повече причини да погледнете
към светлата страна. Характерното лого на Leon определя неговото излъчване. Фрезованите 18-цолови Performance
джанти ви помагат да се придвижвате напред с увереност. Динамичните мигачи индикират всеки от вашите завои, привличащи погледа. Панорамният покрив* ви „окъпва“
в положителна енергия. Утрешният ден принадлежи на оптимистите.

ЕКСТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

*Достъпен след 30-а седмица на 2020 г.
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ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Стъпвате вътре. Избирате цвета на амбиентното LED осветление. То ви посреща с дъга от
светлина, която преминава през цялото табло.
Съчетавайки красив дизайн и функционалност,
светлината също така мига, за да ви предупреди,
ако не е безопасно да отворите вратата. В центъра на новия Leon таблото е под лек ъгъл към вас
за по-удобен достъп до 10-инчовия дисплей на навигационна система със слайдер. По-удобно, с
по-добра свързаност. Повече причини да се
чувствате добре при вашето пътуване.

14
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Оттук започва
следващото ви
приключение.

Влезте още повече в
зоната си на комфорт.
Новият интериор е добре оборудван и
по-просторен за допълнителен комфорт.
Сега го адаптирайте по ваш вкус. Тапицерията от микрофибър Dinamica* създава изисканост. Големи планове? Leon Sportstourer
предлага 1600 литра багажник при сгънати
задни седалки. Просто поставете крака си
пред сензора на електрическия заден капак,
за да го отворите – без нужда да ползвате
ръцете си. Имате нужда от повече място?
Модулните седалки могат да бъдат сгънати,
което ви дава още повече място за организиране спрямо вашите планове.
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КОМФОРТ

*Достъпен след 30-а седмица на 2020 г.
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Светлинни
години напред.
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ТЕХНОЛОГИИ

Mузика. Информация, съпътстваща придвижването по
маршрута. 3D карти. Телефонни обаждания. Управление на
климатика. Персонализирайте вашия дигитален кокпит, за
да изберете по какъв начин да виждате всичко това. Свържете вашата 10-инчова навигационна система с висока
разделителна способност с вашия телефон и направете на
нея „отражение“ на дисплея на телефона си. Изберете вашия профил на шофиране за повече динамика, по-меко окачване или икономия на гориво. А сега можете дори да използвате естествен гласов контрол, за да направите всичко
това. Просто дръжте ръцете си върху волана и кажете на
своя Leon какво искате да направите.
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Вашият автомобил.
Винаги свързан.
Новият SEAT Leon ви осигурява свързаност с вашия свят – докато сте зад волана или извън автомобила си. Използвайте приложението SEAT CONNECT на своя смартфон, за да поддържате връзка
с вашия Leon. Или отворете SEAT CONNECT през тъчскрийна, за да планирате маршрута си или да
организирате плейлиста си. Сега можете да намерите места за паркиране, да видите натовареността на трафика в реално време и да получите информация за маршрута, за да направите вашето преживяване още по-добро. Винаги на място, винаги на линия. Това е реалната свързаност.
Открийте пакетите услуги SEAT CONNECT. Изпитайте свободата на пълната свързаност.

Пакет за дистанционна свързаност.

Safety & Service.

Онлайн инфотейнмънт услуги.

•	Защо ви е ключ, когато имате смартфон?

• Бъдете в безопасност, поддържайте връз-

•

•

•
•

С пакета за дистанционен достъп това, че
сте далеч от Leon, не означава, че не сте в
контакт. Просто вземете вашия смартфон и
започнете своето пътуване.

Докоснете екрана, за да заключите или отключите вашия Leon.
	Не сте сигурни дали не сте оставили фаровете включени? Проверете дали те и вентилацията работят.
	Забравихте къде сте паркирали? Използвайте позицията на паркиране, за да разберете местоположението на автомобила.
	Предоставяте ли вашия Leon на някой друг?
Уверете се, че този „някой“ спазва ограничението на скоростта в установената
зона.

SEAT CONNECT

•
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•
•

Нуждаете се от спешна помощ на пътя?
Safety & Service гарантира, че ще бъдете винаги свързани. Особено когато имате голяма
нужда от това.

ка. Функцията за спешно повикване автоматично се свързва със службите за спешна
помощ, ако установи ПТП.
Необходима ви е помощ? Натиснете бутона Breakdown Call, за да се свържете с нашия колцентър и да поискате помощ.
	
Някакви въпроси? Натиснете бутона за обслужване на клиенти, за да се свържете със
SEAT Service.
Време за проверка? Вашият партньор за

обслужване на клиенти получава информация
за състоянието на автомобила и предварително организира сервизните посещения.

•
•

Дигиталният начин на живот означава
да разчитате на вашето съдържание
24/7. Защото когато сте напълно свързани, възможностите са безкрайни.

•

 офирайте свързани. Получавайте онШ
лайн информация за трафика и актуализации в реално време за пътните условия.
	
Готов за всичко. Намерете най-близките
паркоместа и бензиностанции.
	
Кой е най-добрият начин да стигнете дотам? Онлайн изчислението на маршрута
помага за оптимизиране на вашето пътуване.
	
Просто го кажете. Естественият гласов
контрол може да се използва за активиране на навигация, радио и медии.

Нов начин да се
справите с всичко.
Интелигентни идеи, които помагат да се опростят нещата. Когато се приближите, системата
за безключов достъп отключва вратите автоматично. Интериорът на вашия Leon вече ще се загрее до предпочитаната от вас зададена температура благодарение на паркинг отоплението*.
Когато тръгвате на път, не забравяйте да
поставите смартфона си в т.нар. Connectivity Box
за лесно безжично зареждане. Ако сте тръгнали на
дълъг път, не се притеснявайте: асистентът за
разпознаване на умора ще ви гарантира, че ще бъдете концентрирани през целия път. И когато
стигнете до желаната дестинация, оставете
паркинг асистента да поеме контрола върху волана, за да бъде наместен лесно автомобилът в някое
тясно пространство.
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УСЕЩАНЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

*Предлага се от 30-а седмица на 2020.
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Задръстване?
Mузика за
ушите ви.

УСЕЩАНЕ ПРИ ШОФИРАНЕ

Зверско задръстване? Погледнете го от добрата страна.
Новият SEAT Leon разполага със система Beats Audio, която
предоставя мощен, но балансиран звук. Регулирайте настройките
на премиум системата с 10 високоговорителя за върховно
аудиоизживяване. Изборът на перфектния саунд ще остави вас и
вашите пътници без думи. Час пик никога не е създавал толкова
приятни усещания.
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На пътя.
Далеч от проблемите.
Защо да се притеснявате? Имате нашата подкрепа. Новият SEAT Leon комбинира
динамика с модерни системи за асистенция при шофиране. Интелигентна технология за безопасност, която предвижда и
реагира на всяка ситуация на пътя. Преди
дори да се наложи.

Exit Assist.

Кажете „не“ на драскотините. Когато излизате от паркомясто, Exit Assist ви предупреждава за приближаващи превозни
средства или препятствия със звуков и визуален сигнал. Ако не
успеете да реагирате, той инициира автоматично спиране, за
да избегне сблъсък.

Система за сляпата зона с предупреждение при излизане.

БЕЗОПАСНОСТ

Вижте това, което не може да се види. Системата за следене на сляпата зона
открива превозни средства извън вашето зрително поле на разстояние до 70
метра. И когато сте готови да напуснете своя Leon, функцията за предупреждение
при излизане може да открие приближаващи пешеходци, трафик или велосипеди.
Прозвучава акустичен сигнал и амбиентната LED светлина във вратите мига, за
да ви предупреди, ако отварянето на врата може да доведе до инцидент.

28
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Lane Assist & Roadworks Assist.

Не се отклонявайте от лентата си. Камерата разпознава пътната маркировка и ви предупреждава, ако има опасност да я
престъпите. Системата също така ви асистира, като инициира
активни корекции от кормилното управление, за да ви поддържа в
правилната траектория. Roadwork Assist може да разпознае временни табели, както и прегради за пътни ремонти или мантинели.

Разпознаване на пътни знаци.

Камера в основата на вътрешното огледало за обратно
виждане на Leon разпознава и „разчита“ пътни знаци, показвайки информацията за тях върху дигиталния кокпит. Системата ви информира за ограниченията на скоростта и забраните за изпреварване по време на пътуването.

БЕЗОПАСНОСТ

На пътя.
Под контрол.
ACC Predictive с Front Assist.

Използвайки камери за сканиране на пътя, ACC непрекъснато предвижда опасностите напред. Независимо дали
става въпрос за автомобил, навлизащ в лентата ви, или
за опасен завой, в който влизате твърде бързо, вашият
Leon винаги е готов да намали скоростта си. ACC
Predictive вече може да работи съвместно с вашата навигационна система, за да анализира завои и ограничения
на скоростта и да включи тази информация в адаптивния
контрол на скоростта.

Emergency Assist 3.0.

Travel Assist*.

Travel Assist*, вашият идеален виртуален асистент, следи вашето пътуване, използвайки камери за сканиране на ремонти на
пътя, светофари, пътни знаци и завои. Използвайки събраната
информация, системата адаптира вашата скорост, като ви
помага да се изправите пред всяко предизвикателство на пътя.
30

*Достъпен от 3-о тримесечие на 2020.
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Следващото поколение Emergency Assist постоянно прави проверки, за да разбере дали имате нужда от помощ. Ако системата отчете липсата на реакция от водача, тя тихо активира
спирачките два пъти, за да ви предупреди. Ако не отговорите
на този сигнал, системата поема контрол, като активира предупреждения за другите шофьори на пътя и автоматично намалява скоростта и спира колата ви.

Цялата мощ на Leon. Всички ползи за околната среда
от електрически двигател. Пълната гъвкавост на
хибрида. Кой казва, че не можете да имате всичко
това накуп?
Новият SEAT Leon e-Hybrid, предлаган както като
хечбек с пет врати Leon 5D, така и като Leon
Sportstourer, е много повече от стандартен хибриден автомобил. Подобно на повечето хибриди, той
зарежда батерията си автоматично. Но освен
това е от типа plug-in. Това означава, че първо използва своя електродвигател, като aктивира бензиновия мотор за допълнителна мощност. За да заредите батерията, просто включете автомобила
към стандартната електрическа мрежа и се пригответе за потегляне.

e-Hybrid.
32
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Намалете
вредните емисии.
А не плановете си.

Повече динамика, повече свобода.

34

85-киловатовият plug-in електрически мотор действа в
тандем с 1,4-литровия TSI двигател за постигане на системна мощност 150 кВт. Използвайки само електрическата батерия, можете да изминете до 60 км* с нулеви емисии на CO2,
което ви осигурява пълен достъп до зоните с ниски емисии в
някои градове. А като комбинира електрическо и бензиново
задвижване, Leon e-Hybrid може да измине до 800 км без нужда
от презареждане.

Включваме в контакта. Зареждаме. Потегляме.

У дома или на пътя, зареждането на вашия нов SEAT Leon
e-Hybrid не би могло да бъде по-бързо или по-лесно.
Направете бързо зареждане за 3 часа или за 6 часа с конвенционално зарядно устройство. Можете да го вземете
навсякъде с вас.

* Временни данни.

Търсите по-екологичен начин да шофирате без да жертвате
динамиката? Иновативната комбинация от електрически мотор и
двигател с вътрешно горене прави SEAT Leon e-Hybrid най-добрия
вариант за машина с ниски вредни емисии.
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Проектиран да сияе и зареден с позитивна енергия,
новият SEAT Leon прави силно впечатление на пътя. Сега
изберете как искате да дадете светлина на живота
си с богат избор от тапицерии, джанти, цветове и
облицовки. Вашият нов Leon ви очаква.

Как искате
да сияете?
36
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* Достъпен след 30-а седмица на 2020.

Когато следването
не е вариант.
Понякога си струва да изминете още и някой друг километър,
за да стигнете до мястото, към което сте се запътили.
Във версия FR Leon е още по-атрактивен и по-спортен.
Специфичното за FR окачване ви осигурява повече динамика,
FR броните и по-големите 18-цолови алуминиеви джанти ви
осигуряват външен вид, излъчващ повече увереност.

FR.

Сигурен захват.

Мултифункционалният спортен волан с
бродерия FR прави по-специална всяка
минута на пътя.

Седалки с отношение.

Спортните седалки на новия Leon FR обхващат
тялото ви сигурно, когато атакувате завоите.
Изберете нова тапицерия от микрофибър
Dinamica* за още повече комфорт.
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Стандартно
оборудване.
Задайте правилния тон.

Амбиентното осветление обгръща целия
интериор. Можете да изберете цвета му в
зависимост от настроението си. Така дори
седенето във вашия Leon се превръща в
уникално преживяване.

Свързване на точките.

Новото приложение SEAT CONNECT и навигационната система с 10” екран работят заедно, за да поддържат връзката с вашия свят,
докато сте зад волана.

Безопасност:

• 6 въздушни възглавници (2 предни
фронтални, 2 предни странични и 2 тип
„завеса“)
• Елементи за закрепване на детска
седалка по системата i-Size
• Визуално и акустично предупреждение за
поставяне на колан с електрическа
връзка отпред и отзад
• 3-точкови предпазни колани отпред и
отзад

Не спирайте ритъма.
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Девет премиум високоговорителя, един субуфер, усилвател с мощност 340 вата и съраунд
технология за „потапящо“ изживяване. Аудиосистемата Beats Audio™ поставя емоцията в
сърцето на вашето пътуване.

Почувствайте пътя.

Фрезованите 18-цолови Performance
алуминиеви джанти в цвят Cosmo Grey.
Перфектната комбинация от естетика
и пътно поведение.
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• Мултиколизионна спирачка
• Lane Assist
• Мултифункционална камера
• Система за предупреждение на водача

Електроника:

• SEAT Digital Cockpit
• SEAT Media System+ 8.25"

Екстериор:

• Странични огледала в цвета
на купето

• 6 високоговорителя

• Заден спойлер

• Задни сензори за паркиране с контрол
на дистанцията

• Спортни брони
• Топлоизолиращо предно стъкло

• Система Electronic Cruise Control (CCS)

• Тонирани задни стъкла

• Централно заключване с Keyless Go

• 18-цолови алуминиеви
джанти Performance

• Електрическа паркинг спирачка
• Зависимо от скоростта сервоусилване
на волана (Servotronic)
• Eco LED фарове
• Full LED задна светлина с Infnite Light

Интериор:

• Сива пътническа клетка (до вратите)
• Мултифункционален спортен кожен волан
• Ръчно регулиране на височината за
предните седалки
• Ръчна настройка на лумбалната опора
за предните седалки
• Чекмедже под предна лява седалка

• Авариен комплект

• Джобове за багаж в облегалките на
седалките

• Система за следене на
налягането в гумите

• Хромирани вложки в интериора

• Climatronic
• Осветени прагове
• Сенник с осветление на огледалото
• 12-волтова ел. система
• Алтернатор 140 А

Нивото Xcellence е комбинирано с всичко, от което се
нуждаете. И след това ви осигурява още повече. Ексклузивни интериорни детайли и повече опции за цветове*,
интериорни материали и тапицерии. Leon Xcellence
прави вашето пътуване още по-класно.

Да изглеждаш добре.

Уникалната „диамантена“ радиаторна решетка
с елементи, направени по метода на горещото
щамповане, ви отличава от останалите.

Детайли за най-запалените.

Стилът изпъква. Осветените хромирани
елементи на праговете и логото Xcellence.
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*Цветът Urban Silver ще бъде предлаган от 34-а седмица на 2020

Готови ли сте да бъдете
център на внимание?

Xcellence.

Красотата на светлината.

Отвъд небето.

Израз на висока класа.

Вашето пътуване. Вашата температура.

Осветете всяко пътуване. С новите LED светлини по цялата широчина на задницата вашият
Leon няма как да остане незабелязан.

Безопасност:

• 6 въздушни възглавници (2 предни
фронтални, 2 предни странични и 2 тип
„завеса“)
• Елементи за закрепване на детска
седалка по системата i-Size
• Визуално и акустично предупреждение
за поставяне на колан с електрическа
връзка отпред и отзад
• 3-точкови предпазни колани отпред и
отзад
• Мултиколизионна спирачка
• Lane Assist
• Мултифункционална камера
• Система за предупреждение на водача

Електроника:

• SEAT Digital Cockpit
• SEAT Media System+ 8.25"

• Странични огледала в цвета на
купето

• 6 високоговорителя

• Заден спойлер

• LED интериорно амбиентно
осветление

• Спортни брони
• Топлоизолиращо предно стъкло

• Задни сензори за паркиране с
контрол на дистанцията

• Тонирани задни стъкла

• Система Electronic Cruise Control
(CCS)
• Централно заключване с Keyless Go
• Електрическа паркинг спирачка
• Зависимо от скоростта сервоусилване на волана (Servotronic)
• Eco LED фарове
• LED фарове за мъгла с функция за
завой
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Екстериор:

• Пакет Хром със светли рамки на
прозорците
• 17-цолови Dynamic алуминиеви джанти

По-голям и по-светъл, панорамният покрив*
пропуска повече светлина и дава повече позитивна енергия на всяко пътуване.

*Достъпен от 30-а седмица на 2020
**Цветът Urban Silver ще бъде предлаган от 34-а седмица на 2020

Стандартно
оборудване.

Интериор:

• Сива пътническа клетка (над вратите)
• Черна пътническа клетка (над вратите)
• Мултифункционален спортен кожен волан
• Ръчно регулиране на височината за
предните седалки
• Ръчна настройка на лумбалната опора
за предните седалки
• Чекмедже под предна лява седалка

• Авариен комплект

• Джобове за багаж в облегалките на
седалките

• Система за следене на налягането в
гумите

• Хромирани вложки в интериора

• Climatronic
• Осветени прагове
• Сенник с осветление на огледалото
• 12-волтова ел. система
• Алтернатор 140 А

Хромираните рейки на покрива са само една от
характеристиките, които придават изискания
характер на това ниво на оборудване.

Топло или студено? С 3-зонов Climatronic всеки може
да избере правилната температура – както водачът и пътникът отпред, така и всеки на задната
седалка.
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Повече стил.
Повече субстанция.
Добре дошли във вашия свят. Оборудването Leon Style има
с какво да се похвали. С всичко, от фаровете за мъгла с
функция за завой до всички основни елементи отвътре и
отвън, нивото Style е предназначено за тези, които знаят
по кой път искат да очертаят своето пътуване.

Style.

Добре дошли.

Welcome-светлината на Leon дава сигнал,
че сте пристигнали и че сте готови за
потегляне.

Виждайте по-напред и по-добре.

Фаровете за мъгла с функция за завой ви помагат да виждате в мъглата и да атакувате
тези предизвикателни завои.
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Стандартно
оборудване.
Отвежда ви по-далеч.

17-цоловите Dynamic алуминиеви джанти изглеждат стилно и подобряват динамиката
на пътя.

Безпроблемно паркиране.

Използвайте Park Assist с камерата за заден ход,
за да можете да паркирате лесно в тесни места.

Безопасност:

• 6 въздушни възглавници (2 предни
фронтални, 2 предни странични и 2 тип
„завеса“)
• Елементи за закрепване на детска
седалка по системата i-Size

• Визуално и акустично предупреждение
за поставяне на колан с електрическа
връзка отпред и отзад

Всичко, от което се нуждаете.

Подлежащият на персонализация дигитален
кокпит поставя на едно място вашите медии,
асистиращи системи и навигация. И ви позволява
да решавате как да ги виждате.

Винаги достъпно.

Със SEAT CONNECT когато вашият Leon
отчете, че сте катастрофирали, Emergency
Call се активира и извършва обаждане към
спешните служби – така че не се налага вие
да правите това.
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• 3-точкови предпазни колани отпред и
отзад
• Мултиколизионна спирачка
• Lane Assist

• Мултифункционална камера

• Система за предупреждение на водача

Електроника:

• SEAT Media System+ 8.25"
• 6 високоговорителя

Екстериор:

• Странични огледала в цвета
на купето

Интериор:

• Сива пътническа клетка (над вратите)

• Мултифункционален спортен кожен волан

• Система Electronic Cruise Control
(CCS)

• Заден спойлер

• Електрическа паркинг спирачка

• Тонирани задни стъкла

• Ръчна настройка на лумбалната опора
за предните седалки

• Авариен комплект

• Джобове за багаж в облегалките на
седалките

• Централно заключване с Keyless Go
• Зависимо от скоростта сервоусилване на волана (Servotronic)

• Странични огледала с подгряване и
ел. регулиране
• Eco LED фарове

• Предни и задни светлини за четене,
сенник, багажник и жабка с LEDосветление

• Спортни брони

• Топлоизолиращо предно стъкло

• Ръчно регулиране на височината за
предните седалки

• 17-цолови алуминиеви джанти
Dynamic

• Чекмедже под предна лява седалка

• Система за следене на
налягането в гумите

• Climatronic

• Хромирани вложки в интериора
• 12-волтова ел. система
• Алтернатор 140 А

Всичко, от което се нуждаете.
За да стигнете по-далеч.
С екрана SEAT Media System+ 8,25” новият Leon 5D
Reference е по-свързан с вашия живот от когато и да
било. А Eco LED фаровете могат да осветят всеки път,
по който поемете.

Свързан с вашия живот.

Не е необходимо вашият телефон постоянно да
бъде свързан с кабел. С безжичното приложение
App-Connect вашият смартфон автоматично се
свързва с навигацията, когато се качите във
вашия Leon, а съдържанието от смартфона се
прожектира на тъчскрийна на навигацията.

За градската джунгла.

16-цоловите алуминиеви джанти Urban дават
на вашия Leon динамичната визия и характеристиките, които ви помагат да се справите
с всички предизвикателства на града.
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Reference.

15"

Джанти.

16"
URBAN 15"
СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ

URBAN 16"
СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ

R

URBAN 16"
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

R

R

17"
DYNAMIC 17"
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
St

DYNAMIC 17"
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
XC

18"
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PERFORMANCE 18"
MACHINED NUCLEAR GREY
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
XC

PERFORMANCE 18"
30/8 MACHINED NUCLEAR GREY
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ¹
XC

PERFORMANCE 18"
MACHINED COSMO GREY
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

PERFORMANCE 18"
30/9 MACHINED COSMO GREY
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ²
FR

Reference
Style
Xcellence
FR
Серийно
Опция

R
St
XC
FR

¹ Достъпно от 48-а седмица на 2020
² Достъпно от 30-а седмица на 2020
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Цветове.

DESIRE RED

Reference
Style
Xcellence
FR
Серийно
Опция

R
St
XC
FR

* Urban Silver ще бъде предлаган от 34-а седмица на 2020
** Външни огледала в цвят Cosmo Grey за FR

XC FR

PURE RED

R

St XC FR

NEVADA WHITE

R

St XC FR

CANDY WHITE

R

St XC FR

MYSTERY BLUE

R

St XC FR

MAGNETIC TECH

R

St XC FR

MIDNIGHT BLACK

R

St XC FR
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Тапицерия.

CLOTH

DINAMICA MICROFIBER¹

R

XC

CLOTH

DINAMICA MICROFIBER¹

St

FR

CLOTH

NAPPA LEATHER BLACK¹
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XC

St

CLOTH

NAPPA LEATHER BLACK¹

FR

XC

DINAMICA MICROFIBER¹

NAPPA LEATHER BLACK¹

St

FR

Reference
Style
Xcellence
FR
Серийно
Опция

R
St
XC
FR

¹ Микрофибърната тапицерия Dinamica и черната
кожа ще бъдат достъпни от 30-а седмица на 2020

Превземате планинските пътища? Или се
носите из града? Каквито и да са вашите страсти, новият SEAT Leon е тук, за
да ви помогне да ги запалите. Открийте
ексклузивни аксесоари за SEAT, които ви
позволяват да правите повече от това,
което обичате.

Внесете светлина
в ежедневието си.
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Персонализация.
Смятате, че смелият нов дизайн на SEAT Leon не може да
стане по-добър? Помислете отново. Добавете някои
high-performance детайли, за да персонализирате своя
Leon и да извлечете още повече от потенциала му.

Спойлер в цвят Cosmo Grey.

Стилен и спортен, спойлерът намалява подемната сила под автомобила, която се увеличава с вдигането на скоростта, и дава на
вашия Leon още по-динамична визия.

Прагове в цвят Cosmo Grey.

Праговете осигуряват по-добра аеродинамика и дават на вашия Leon неустоим външен
вид с приближаване към земята.

Заден дифузьор в цвят Cosmo Grey.

* Прагове и спойлер ще се предлагат
от 48-а седмица на 2020.
60

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Накарайте вашия Leon да изглежда още
по-спортно с дифузьор, който привлича погледите към задната част на автомобила.
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Интериор.
Защитен елемент за задната броня.

Защитете вашия багажен отсек с елемент от Inox,
добавен към задната броня на вашия SEAT Leon.

Гумени стелки + покритие за праговете от Inox.
Гумените стелки ще позволят подът на вашия Leon да
изглежда като нов. Защитните елементи за праговете предпазват зоната около вратата от прах, разлети течности и замърсявания.

Калъфи за ключ.

ACCESSORIES

Той е във вашите ръце. Осигурете на вашия ключ отличителен вид с калъф от мека кожа, Brushed Ice Metal
за Leon FR или Nordic Wood за Leon Xcellence.
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Транспорт.
Светът е вашето място за игра. Използвайте своя SEAT
Leon, за да се забавлявате в него. Тези специално адаптирани транспортни аксесоари ви помагат да носите
всичко необходимо за почивните дни и почивка.

Ски багажник за теглича.

Карате ски заедно? Този багажник може да
транспортира до 6 чифта ски или 2 сноуборда.

Багажник за ски.
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Не е необходимо да напрягате гърба си, за да
натоварите вашите ски. Багажникът за ски
осигурява възможност за лесно товарене на
ските чрез плъзгане и безопасното им транспортиране до пистата.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Транспорт.
Теглич.

Трябва да вземете нещо допълнително със
себе си? Този удобен теглич е точно това,
което търсите.

Стойка за велосипеди.

АКСЕСОАРИ

Допълнителните колела не изискват допълнителна работа. Алуминиеви релси върху теглича
създават опора за всеки вид велосипед. Дори
можете да добавите кит за трети велосипед.
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Транспорт.
Багажна кутия за покрива.

Защитете багажа си от атмосферните условия
с тази стилна аеродинамична кутия за покрива.
Лесен за сглобяване и закрепване, той се отваря
от двете страни и се използва в комбинация с
рейките на покрива. Идеална за по-дълги семейни
пътувания.

Стойка за сърф.

Когато има вълна, която чака да бъде яхната,
подгответе вашата дъска на тази стойка.
Тя се адаптира идеално към формата на вашия сърф и на нея може да натоварите него и
още един.

Стойка за велосипеди.

68

АКСЕСОАРИ

Обичате да напускате утъпканите пътеки?
Вземете велосипеда със себе си в лесния за
монтаж и препозициониране багажник за велосипеди. Бързо и лесно закрепване. Щадящ
рамата на вашия велосипед.

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

Защита.
Защитна стелка за багажника.

Защитете вашия SEAT Leon с тази лесна за закрепване
предпазна стелка. Предпазете товара във вашия
багажник от мръсотия и течности.

Покритие за багажника с високи стени.

Издръжливо, водоустойчиво и лесно за почистване,
това покритие за багажника задържа товара дори и по
най-разбитите пътища. Характерното „ръкописно“
лого на Leon добавя отличителна нотка.

Полутвърдо покритие за багажника +
покритие за багажника от пяна.

АКСЕСОАРИ

Искате да въведете малко ред? Изберете някое от
тези покрития на багажника, предотвратяващи плъзгането. И двете са издръжливи, водоустойчиви и лесни
за почистване.
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Решения за
домашни любимци.
Бягство за уикенда? Сега дори няма да е необходимо да
ги оставяте. Изберете тези аксесоари за транспортиране, за да сте сигурни, че вашите домашни любимци ще достигнат безопасно до желаната дестинация.

Защитен калъф за седалка.

Защитете гърбовете на седалките на вашия Leon от драскотини, влага или косми.
Калъфът е с четири ремъка, които се захващат за подглавниците за максимално добро
предпазване.

Разделителна решетка.

Като задържа вашите домашни любимци без
да ги прави нещастни, тази разделителна
решетка отделя пътническия отсек от багажника и се сваля лесно без инструменти.

Малко пале или голямо куче? Този колан за кучета се предлага в размери от S до XL, така
че да става за животни с тегло от 2 до 40 кг.
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Обезопасителен колан за кучета.
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Безопасност.
Да ги закарате там е важно. Но няма нищо по-важно от
това да ги закарате безопасно. Уверете се, че използвате правилните аксесоари, които напълно съответстват на законодателните изисквания за безопасност
и гарантират вашето спокойствие.

Огледало за наблюдение на бебе отзад.

Какво става там? Следете най-малките си пътници от
правоъгълното огледало за задната седалка. Просто го
закрепете към подглавника с регулируемите презрамки.

Peke G0 i-Size.

АКСЕСОАРИ

За най-малките пътници. Това специално адаптирано
детско столче отговаря на последните законодателни
изисквания за сигурност съгласно ECE R129 (i-Size). Столчето разполага с цветни индикатори за по-лесен монтаж
и осигурява ергономична и безопасна позиция за новородени и малки деца. За деца до 13 кг.
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Животът е твърде кратък, за да седим на едно място.
Експертите във вашия сервизен екип SEAT използват
само оригинални части, за да се представя вашият
SEAT Leon по най-добрия възможен начин – и за да бъдете
максимално спокойни.

Свободата
започва там, където
притесненията
приключват.
76
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Животът е,
за да го живеете.
Ние се грижим.
Не вие.

Бъдете спокойни.
Ние ще се погрижим.

Имате нужда от нещо?
Само звъннете.

Забравете за това.
Покрива се.

Удължената гаранция на SEAT увеличава вашата 2-годишна гаранция от производителя за 1, 2 или 3 години
или с до 100 000 км – в зависимост от това кое настъпи
първо. И ако вашият автомобил е нов, гаранцията е
стандартна. Лесно. Изгодно. Без притеснения.
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Трябва да ви изтеглят? Нуждаете се от още гориво?
Спешен ремонт? SEAT мобилен сервиз е тук за вас.
24/7. Навсякъде в ЕС, както и в повечето гранични на
него страни. За до 10 години. Това е пълна и надеждна
помощ на пътя. А най-доброто от всичко? Ако вашият
SEAT е нов, за първите 2 години е безплатно.

SEAT застраховка е адаптирана специално за вашия автомобил. За да можете да се движите през цялата година.
Нашата 24-часова линия за грижа за клиента и официалните ни сервизи, използващи само оригинални резервни части
SEAT, ви връщат обратно на пътя. Вандализъм или кражба?
Няма проблем. Ние осигуряваме мобилност.

Защо да се притеснявате? Договорите за сервизиране и
поддръжка на SEAT обхващат повечето услуги в програмата за обслужване на SEAT за първите 3, 4 или 5 години
собственост. Предлагат се в пакети Basic или Premium, с
възможности за финансиране. Така че можете да се съсредоточите върху по-важните неща в живота.

Екологична
информация.
Качествo на въздуха

Седалки

Акустика

Профил SEAT Eco Drive

CO2

Гуми

Аеродинамика

Светлини

Спирачки

Дизеловите двигатели са оборудвани с
оптимизирана система за третиране на
отработените газове с цел минимизиране
на NOx-емисиите (AdBlue twin dosing).

ECO Mode позволява стил на шофиране с
мисъл за околната среда, модифицирайки
параметри на двигателя и трансмисията с
цел редуциране разхода на гориво и на
вредните емисии.

Екологични цели на технологичното развитие на SEAT
Защита на климата.

Запазване на природните ресурси.

Здравеопазване.

Новите пропорции на Leon и по-ниската спрямо пътя стойка позволяват
намаление на аеродинамичното съпротивление с 8%.

Използването на новите елементи от
PUR пяна намалява емисиите на летливи
органични съединения (ЛОС) в интериора.

Постигнато е редуциране на емисиите
на въглероден диоксид в рамките на 6%
за всички двигатели.

100% LED фаровете и задните светлини
значително редуцират консумацията на
ток и увеличават живота и ефективността на светлините.

Всички версии разполагат с двойно
уплътняване за вратите, което намалява
нивото на шума и увеличава комфорта.

Гумите с ниско съпротивление при
търкаляне намаляват средно с 20%
коефициента на съпротивление при
търкаляне.

Използването на технологията RBO
(която намалява триенето между накладките и диска) намалява CO2 емисиите с 1 г/км.
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Екологична
информация.
Възобновяеми материали

Нулеви вредни емисии

Производство

Купе

Intelligent Hybrid

56% намаление на емисиите за автомобил.
31% намаление на консумацията за вода на
автомобил.

Използване на възобновяеми материали
(памук, натурална гума и целулоза), както и на
рециклирани
материали
(пластмаса)
в
различни части на автомобила.

Използването на високоякостна стомана е
увеличено с 5% и в комбинация с технологията
на горещото щамповане позволява намаляване
на дебелината и на теглото без влошаване на
характеристиките.

e-Range дисплей

Индикатор за основното натоварване на
Leon. Информира водача за увеличението
на пробега само на ток при „гасене“ на
автомобила.
82

Индикатор, който показва дистанцията, измината при нулеви емисии в изцяло електрически режим.

Функция, която помага на шофьора да запази
и оптимизира електрическата мощност в
зависимост от планирания маршрут.

Leon e-Hybrid

Производственият процес по технология,
последен писък на техниката, генерира
по-ниски с 55% емисии на CO2 и намалява консумираната за всеки автомобил енергия с
22%.

Подобрено вътрешно почистване на роботи, използвани в станции за боядисване
с използване на продукти без летливи органични съединения (ЛОС).

Plug-in e-hybrid комбинира 1,4-литров бензинов TSI двигател, електромотор и литиево-йонна батерия. Електрическият режим с
нулеви локални вредни емисии осигурява до
60 км пробег изцяло на ток благодарение на
съхранената в батерията енергия.
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

1.0 TSI 90 к.с. (66 kW) 5МТ

Двигател

3/12

3/12

Диаметър и ход на буталото (mm)

74.5/76.4

74.5/76.4

Работен обем (cc)

999

Степен на сгъстяване

11.5

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

66 (90)/5500

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)

175/1500 - 4000

Система за впръскване на горивото

TSI директно впръскване

Запалване

Електронно управляемо

Атмосферно/свръхпълнене

С турбокомпресор

Гориво тип

ROZ 95

Количество моторно масло (I)

4.3

Контрол вредни емисии
Алтернатор (A)

140 ME

Акумулатор (Ah/A)

59 - 70/320 - 420

Динамични постижения

1.0 eTSI 110 к.с. (81 kW) DSG - 71

999
11.5

81 (110)/5500

200/2000 - 3000

81 (110)

С турбокомпресор
ROZ 95
4.3

10.9

10.8*

Ускорение 1000 m (s)

34.5

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

−

Извънградски (l/100 km)

−

Комбиниран (l/100 km)

−

Емисии CO2

14.1

32.6
−
−
−

−
−

CO2 при градско шофиране (g/km)

−

−

−

CO2 комбинирано (g/km)

−

−

−

CO2 при извънградско шофиране (g/km)

−

Трансмисия

Модел трансмисия

Предавателни числа

I

II

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

Тип

5 врати

5 врати

Дължина/широчина/височина FR (mm)

4368/1800/1442

4368/1800/1442

Дължина/широчина/височина (mm)
Междуосие (mm)

Междуосие FR (mm)

Следа отпред/отзад (mm)

Следа отпред/отзад FR (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

1.947

Макс. допустимо тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

0.881

0.973

V

0.673

VII

195/65 R15 91H
205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W

1.947

1.281

0.778

0.642

Предни дискови вентилирани и задни дискови

Гуми

Маса

3.769

Двукръгова с диагонално разделение и електрическо серво

6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

MQ200-6F

3.769

1.212

VI

−

10.5/11.2 (между стени)

6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46
7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46

MQ200-5F

III

IV

−

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Джанти

Колела

272×10

4368/1800/1456
2686
2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
380
50

272×10

4368/1800/1456

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
380
50

1260

1268

Максимално допустимо тегло (kg)

1750

1750

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg)

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg)

755/505
630

1300
1100

4.37/1.8/1.46

2686

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg)

1.0 eTSI 110 к.с. (81 kW) DSG - 71

30.0/37.5/45.4/−

276×24

Размери
−

32.6/42.7/−/−

276×24

Задни спирачки (mm)

12.7

4.056

R-EPS (Rack Electric Power System)

Предни спирачки (mm)

Ускорение 0-100 km/h (s)

4.056

3.640

Кормилнa уредба

Тип предни и задни спирачки

59 - 68 - 70/320-380 - 420

1.0 TSI 110 к.с. (81 kW) 6МТ

3.640

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Спирачна система

140 ME

1.0 TSI 90 к.с. (66 kW) 5МТ

Предно окачване

Диаметър на завой (m)

192*

12

Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h)

Задно окачване

197 (V)

Ускорение 80-120 km/h (s)

Група пред. отношение 3

Шаси

TSI директно впръскване

7.2

R

Група пред. отношение 2

183 (IV)
8.2

Трансмисия
Група пред. отношение 1

Максимална скорост (km/h)
Ускорение 0-80 km/h (s)

84

1.0 TSI 110 к.с. (81 kW) 6МТ

Цилиндри/клапани (общо)

SEAT Leon

Спецификации на двигателите.

380
45

763/505
630

1500
1300

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.
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* Временни данни
¹ Този двигател ще бъде достъпен след 42-а
седмица на 2020

1.5 TSI 130 к.с. (96 kW) 6МТ

Двигател

Цилиндри/клапани (общо)

4/16

Работен обем (cc)

1498

Диаметър и ход на буталото (mm)

1.5 eTSI 150 к.с. (110 kW) DSG-7

1498

1498

Група пред. отношение 1

10.5

Група пред. отношение 3

4/16

4/16

74.5/85.9

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

96 (130)/5000 - 6000

110 (150)/5000 - 6000

110 (150)/5000 - 6000

Система за впръскване на горивото

TSI директно впръскване

TSI директно впръскване

TSI директно впръскване

12.5

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)

200/1400 - 4000

Запалване

Електронно управляемо

Гориво тип

ROZ 95

Атмосферно/свръхпълнене

С турбокомпресор

Количество моторно масло (I)

4.8

Контрол вредни емисии
Алтернатор (A)

140 ME

Акумулатор (Ah/A)

59 - 68 - 70/320 - 380 - 420

Динамични постижения

10.5

250/1500 - 3500

С турбокомпресор

ROZ 95
4.8

140 ME

59 - 68 - 70/320 - 380 - 420

2.0 TSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7¹

74.5/85.9

250/1500 - 3500

140 (190)

С турбокомпресор
ROZ 95

Ускорение 0-100 km/h (s)

9.4

8.4

8.4

7.3*

Ускорение 80-120 km/h (s)

11.7

Ускорение 1000 m (s)

30.8

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

−

Извънградски (l/100 km)

−

Комбиниран (l/100 km)

−

Емисии CO2

CO2 при градско шофиране (g/km)

−

CO2 при извънградско шофиране (g/km)

−

CO2 комбинирано (g/km)

−

Трансмисия

Модел трансмисия

Предавателни числа

I

II

III

IV

V

VI

VII

10.3

29.8
−
−
−
−

−
−

11.4

29.7
−
−
−
−

−
−

0.778

0.642

0.767

0.652

0.933
0.974

0.778

0.653

Предни дискови вентилирани и задни дискови

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

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

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

Тип

5 врати

5 врати

5 врати

Дължина/широчина/височина FR (mm)

4368/1800/1442

4368/1800/1442

4368/1800/1442

Размери
Дължина/широчина/височина (mm)
Междуосие (mm)

Междуосие FR (mm)

Следа отпред/отзад (mm)

Следа отпред/отзад FR (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

Макс. допустимо тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

0.925

Двукръгова с диагонално разделение и електрическо серво

Гуми

2.087

0.973

10.5/11.2 (между стени)

6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

1.952

1.343

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори

6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

1.947

1.200

4.500

25.8/34.7/43.4/51.7

6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

Маса

1.281

33.9/40.9/48.1/ -

Джанти

Колела

DQ200-7F
3.500

29.8/37.3/45.2/ -

272×10

4368/1800/1456
2686

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
380
50

272×10

4368/1800/1456
2686

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
380
50

272×10

4368/1800/1456

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
380
50

1302

1316

1361

Максимално допустимо тегло (kg)

1820

1840

1890

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg)

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg)

789/513
650

1700

1400

803/513
650

1700

1500

4.37/1.8/1.46

2686

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg)

2.0 TSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7¹

3.429

288×25

MQ281-6F
3.750

4.800

3.684

288×25

MQ200GA-6F
3.615

3.684

3.722

288×25

Задни спирачки (mm)
234*

4.056

R-EPS (Rack Electric Power System)

Предни спирачки (mm)

216 (VI)

1.5 eTSI 150 к.с. (110 kW) DSG-7

3.583

Кормилнa уредба

Тип предни и задни спирачки

59 - 68 - 70/320 - 380 - 420

1.5 TSI 150 к.с. (110 kW) 6МТ

3.182

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Спирачна система

140 ME

1.5 TSI 130 к.с. (96 kW) 6МТ

Предно окачване

Диаметър на завой (m)

4.8

5.9

Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h)

Задно окачване

216 (V)
5.9

R

Шаси

210 (V)
6.3

Трансмисия
Група пред. отношение 2

Максимална скорост (km/h)
Ускорение 0-80 km/h (s)

86

1.5 TSI 150 к.с. (110 kW) 6МТ

74.5/85.9

Степен на сгъстяване

SEAT Leon

Спецификации на двигателите.

380
45

837/524
680

1700

1500

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.
За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg.

* Временни данни
¹ Този двигател ще бъде достъпен след 4-а
седмица на 2021

Двигател

Цилиндри/клапани (общо)

Работен обем (cc)

2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) 6МТ¹
2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) DSG-7

4/16

4/16

81.0/95.5

81.0/95.5

1968

Диаметър и ход на буталото (mm)

Степен на сгъстяване

16

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)

300/1500 - 2500

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)
Система за впръскване на горивото

С турбокомпресор

Количество моторно масло (I)

5.0

Контрол вредни емисии
Алтернатор (A)

140 ME

Акумулатор (Ah/A)

68 - 70/380 - 420

Динамични постижения

Група пред. отношение 3

Директно впръскване: Common Rail

Дизел

360/1700 - 2750

96 (130)

110 (150)

Дизел

Предни спирачки (mm)

206*

225*

Ускорение 0-100 km/h (s)

10.4

8.9*/8.6

9.7*

6.9*

Ускорение 80-120 km/h (s)

11.2 (V)/14.5 (VI)

Ускорение 1000 m (s)

32.4

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

−

Извънградски (l/100 km)

−

Комбиниран (l/100 km)

−

Емисии CO2

CO2 при градско шофиране (g/km)

−

CO2 при извънградско шофиране (g/km)

−

CO2 комбинирано (g/km)

−

Трансмисия

Модел трансмисия

Предавателни числа

I

II

III

IV
V

VI

VII

16.2

30.0
−
−
−
−

−
−

−
−
−

−
−

Тип

5 врати

5 врати

Дължина/широчина/височина FR (mm)

4368/1800/1442

4368/1800/1442

Следа отпред/отзад FR (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

Маса

1.952

2.750

Макс. допустимо тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

1.200

0.878

0.711

0.604

1.677

0.889
0.677
0.722
0.561

272×10

4368/1800/1456
2686

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
380
50

272×10

4368/1800/1456
2686

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
380
50

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

1389

1446

Максимално допустимо тегло (kg)

1930

1980

Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg)

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg)

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg)

380

Предни дискови вентилирани и задни дискови

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y

Следа отпред/отзад (mm)

380

Двукръгова с диагонално разделение и електрическо серво

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

Междуосие FR (mm)

4.37/1.8/1.46

10.5/11.2 (между стени)

Гуми

Междуосие (mm)

4.37/1.8/1.46

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори

6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

Дължина/широчина/височина (mm)

1.4 eHybrid 205 к.с. (110-150 kW)
DSG-6³

31.2/41.0/51.2/66.0

6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46- 7.5J×18 ET46

DQ381-7F
3.579

40.7/50.5/59.7/ -

Джанти

Колела

MQ281-6F
3.750

3.125

1.5 TGI 130 к.с. (96 kW) DSG-7²

4.167

288×25 (DCC 312×25)

Размери
−

3.238

288×25 (DCC 312×25)

Задни спирачки (mm)

218*/218 (VII)

2.900

3.238

R-EPS (Rack Electric Power System)

Тип предни и задни спирачки

68 - 70/380 - 420

3.580

Кормилнa уредба

Спирачна система

140 ME

2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) 6МТ¹
2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) DSG-7

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Диаметър на завой (m)

5.0

2.0 TDI evo 115 к.с. (85 W) 6МТ

Предно окачване
Задно окачване

С турбокомпресор

5.9

Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h)

Шаси

201 (V/VI)
7.1

R

Група пред. отношение 2

Максимална скорост (km/h)
Ускорение 0-80 km/h (s)

Трансмисия

16

Директно впръскване: Common Rail

Гориво тип

1.4 eHybrid 205 к.с. (110-150 kW)
DSG-6³

Група пред. отношение 1

110 (150)/3000 - 4200

Компресионно

1.5 TGI 130 к.с. (96 kW) DSG-7²

1968

85 (115)/2750 - 4250

Запалване

Атмосферно/свръхпълнене

88

2.0 TDI evo 115 к.с. (85 W) 6МТ

SEAT Leon

Спецификации на двигателите.

869/520
690

1800
1500

45

45

918/528
720

1800

1600

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.
За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg.

* Временни данни
¹ Този двигател ще бъде достъпен след 4-а седмица на 2021
² Този двигател ще бъде достъпен след 36-а седмица на 2020
³ Този двигател ще бъде достъпен след 40-а седмица на 2020

Двигател

1.0 TSI 90 к.с. (66 kW) 5МТ

Работен обем (cc)

999

Цилиндри/клапани (общо)

3/12

Диаметър и ход на буталото (mm)

1.0 TSI 110 к.с. (81 kW) 6МТ¹

SEAT Sportstourer

Спецификации на двигателите.
1.0 eTSI 110 к.с. (81 kW) DSG-7²

Група пред. отношение 1

74.5/76.4

Степен на сгъстяване

11.5

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

66 (90)/5500

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)

175/1500 - 4000

Система за впръскване на горивото

81 (110)

81 (110)

ROZ 95

Количество моторно масло (I)
Алтернатор (A)

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h)

184 (IV)

Ускорение 0-80 km/h (s)

8.5

Ускорение 0-100 km/h (s)

13.1

Ускорение 80-120 km/h (s)

12.3

Ускорение 1000 m (s)

Задни спирачки (mm)

11.2

194*
11.1*

34.8

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

−

Извънградски (l/100 km)

−

Комбиниран (l/100 km)

−

Емисии CO2

−
−
−

−
−
−

−

−

−

CO2 комбинирано (g/km)

−

−

−

−

Трансмисия

Модел трансмисия

Предавателни числа

I

II

III

IV
V

VI

MQ200-5F
3.769
1.947
1.212

0.881

0.673

Джанти
Гуми

Размери

−

−

32.6/42.7/ -/-

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори
10.5/11.2 (между стени)

Двукръгова с диагонално разделение и електрическо серво
Предни дискови вентилирани и задни дискови
276×24
272×10

6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46
195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W

Тип

5 ST

Дължина/широчина/височина FR (mm)

4642/1799/1437

Дължина/широчина/височина (mm)

CO2 при градско шофиране (g/km)

CO2 при извънградско шофиране (g/km)

Колела

Междуосие (mm)

Междуосие FR (mm)

Следа отпред/отзад (mm)

Следа отпред/отзад FR (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

Маса

4642/1799/1448

ET 51 1534/1516
620
50

1750

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg)

620

620

ET 45 1545/1516

Максимално допустимо тегло (kg)

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg)

4.64/1.79/1.45

2684

1309

Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg)

4.64/1.79/1.45

2686

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

Макс. допустимо тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

45

45

751/558
630

1300
1100

VII

90

1.0 eTSI 110 к.с. (81 kW) DSG - 7²

4.056

R-EPS (Rack Electric Power System)

Предни спирачки (mm)

199

1.0 TSI 110 к.с. (81 kW) 6МТ¹

Кормилнa уредба

Тип предни и задни спирачки

59 - 70/320 - 420

3.640

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Спирачна система

140 ME

Акумулатор (Ah/A)

1.0 TSI 90 к.с. (66 kW) 5МТ

Предно окачване

Диаметър на завой (m)

4.3

Контрол вредни емисии

Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h)

Задно окачване

С турбокомпресор

Гориво тип

Група пред. отношение 3

Шаси

Електронно управляемо

Атмосферно/свръхпълнене

R

Група пред. отношение 2

TSI директно впръскване

Запалване

Трансмисия

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.
За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg.

* Временни данни
¹ Този двигател ще бъде достъпен след 4-а седмица на 2021
² Този двигател ще бъде достъпен след 48-а седмица на 2020

1.5 TSI 130 к.с. (96 kW) 6МТ

Двигател

Цилиндри/клапани (общо)

4/16

Работен обем (cc)

1498

Диаметър и ход на буталото (mm)

1.5 eTSI 150 к.с. (110 kW) DSG-7

1498

1498

Група пред. отношение 1

10.5

Група пред. отношение 3

4/16

4/16

74.5/85.9

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

96 (130)/5000 - 6000

110 (150)/5000 - 6000

110 (150)/5000 - 6000

Система за впръскване на горивото

TSI директно впръскване

TSI директно впръскване

TSI директно впръскване

12.5

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)

200/1400 - 4000

Запалване

Електронно управляемо

Гориво тип

ROZ 95

Атмосферно/свръхпълнене

С турбокомпресор

Количество моторно масло (I)

4.8

Контрол вредни емисии
Алтернатор (A)

140 ME

Акумулатор (Ah/A)

59-68 - 70/320 - 380 - 420

Динамични постижения

10.5

250/1500 - 3500

С турбокомпресор

ROZ 95
4.8

2.0 TSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7¹

74.5/85.9

250/1500 - 3500

140 (190)

С турбокомпресор
ROZ 95
4.8

Ускорение 0-100 km/h (s)

9.7

8.8

8.7

7.6*

12.2

Ускорение 1000 m (s)

31.2

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

−

Извънградски (l/100 km)

−

Комбиниран (l/100 km)

−

Емисии CO2

CO2 при градско шофиране (g/km)

−

CO2 при извънградско шофиране (g/km)

−

CO2 комбинирано (g/km)

−

Трансмисия

Модел трансмисия

Предавателни числа

I

II

III

IV

V

VI

VII

10.8

30.2
−
−
−
−

−
−

11.9

30.0
−
−
−
−

−
−

0.778

0.642

0.767

0.652

0.933
0.974

0.778

Предни дискови вентилирани и задни дискови

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

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

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

Тип

5 ST

5 ST

5 ST

Дължина/широчина/височина FR (mm)

4642/1799/1437

4642/1799/1437

4642/1799/1437

Размери
Дължина/широчина/височина (mm)
Междуосие (mm)

Междуосие FR (mm)

Следа отпред/отзад (mm)

Следа отпред/отзад FR (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

Макс. допустимо тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

0.925

Двукръгова с диагонално разделение и електрическо серво

Гуми

2.087

0.973

10.5/11.2 (между стени)

6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

1.952

1.343

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори

6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

1.947

1.200

4.500

25.8/34.7/43.4/51.7

6.5J×16 ET46- 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46- 7.5J×18 ET46

Маса

1.281

33.9/40.9/48.1/ -

Джанти

Колела

DQ200-7F
3.500

29.7/37.2/45.0/ -

272×10

4642/1799/1448
2686

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
620
50

272×10

4642/1799/1448
2686

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
620
50

272×10

4642/1799/1448

2684

ET 45 1545/1516
ET 51 1534/1516
620
50

1352

1366

1411

Максимално допустимо тегло (kg)

1920

1940

1990

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg)

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg)

784/568
670

1700

1400

798/568
680

1700

1500

4.64/1.79/1.45

2686

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg)

2.0 TSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7¹

3.429

288×25

MQ281-6F
3.750

4.800

3.684

288×25

MQ200GA-6F
3.615

3.684

3.722

288×25

Задни спирачки (mm)
235*

4.056

R-EPS (Rack Electric Power System)

Предни спирачки (mm)

6.1

1.5 eTSI 150 к.с. (110 kW) DSG-7

3.583

Кормилнa уредба

Тип предни и задни спирачки

217 (VI)

1.5 TSI 150 к.с. (110 kW) 6МТ

3.182

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Спирачна система

59 - 68 - 70/320-380 - 420

1.5 TSI 130 к.с. (96 kW) 6МТ

Предно окачване

Диаметър на завой (m)

217 (V)

Ускорение 80-120 km/h (s)

Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h)

Задно окачване

140 ME

6.1

R

Шаси

213 (V)
6.5

Трансмисия
Група пред. отношение 2

Максимална скорост (km/h)
Ускорение 0-80 km/h (s)

92

1.5 TSI 150 к.с. (110 kW) 6МТ

74.5/85.9

Степен на сгъстяване

SEAT Sportstourer

Спецификации на двигателите.

620
45

832/579
700

1700

1500

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.
За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg.

* Временни данни
¹ Този двигател ще бъде достъпен след 10-а седмица на 2021

2.0 TDI evo 115 к.с. (85 kW) 6МТ¹

Двигател

Цилиндри/клапани (общо)

4/16

Диаметър и ход на буталото (mm)

81.0/95.5

Работен обем (cc)

Степен на сгъстяване

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

85 (115)

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)
Система за впръскване на горивото

1.5 TGI 130 к.с. (96 kW) DSG-7²

1.4 eHybrid 205 к.с. (110-150 kW)
DSG-6³

Група пред. отношение 1

16

Група пред. отношение 3

110 (150)/3000 - 4200
360/1700 - 2750

Гориво тип

Дизел

96 (130)

110 (150)

Динамични постижения

207*

225*

Ускорение 0-100 km/h (s)

10.7*

9.2*/8.9

10.0*

7.2*

Ускорение 80-120 km/h (s)
Ускорение 1000 m (s)

30.3

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

−

Извънградски (l/100 km)

−

Комбиниран (l/100 km)

−

Емисии CO2

CO2 при градско шофиране (g/km)

−

CO2 при извънградско шофиране (g/km)

−

CO2 комбинирано (g/km)

−

Трансмисия

Модел трансмисия

Предавателни числа

16.7

I

II

III

IV
V

VI

VII

−
−
−
−

−
−

Предно окачване

Независимо тип McPherson, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Кормилнa уредба

R-EPS (Rack Electric Power System)

0.722
0.561

288×25 (DCC 312×25)
253×10 (EPB 272×10)

Гуми

205/55 R16 91V - 225/45 R17
91W - 225/40 R18 92Y

Размери
−
−
−
−

−
−

Тип

Дължина/широчина/височина (mm)

Дължина/широчина/височина FR (mm)

4.64/1.79/1.45

Междуосие (mm)

Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

4642/1799/1448
4642/1799/1437

620
45

ET 51 1534/1516
620
50

1501

Максимално допустимо тегло (kg)

2080

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 8% (kg)

Максимално тегло за ремарке без/със спирачки 12% (kg)

4.64/1.79/1.45

620

620

ET 45 1545/1516

Зареден с оперативните флуиди и водач (kg)

Максимално тегло за ремарке без спирачки (kg)

4.64/1.79/1.45

2684

Следа отпред/отзад (mm)

Следа отпред/отзад FR (mm)

5 ST

2686

Междуосие FR (mm)

Макс. допустимо тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

0.677

Предни дискови вентилирани и задни дискови

6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43
7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46

2.750
0.889

Двукръгова с диагонално разделение и електрическо серво

Джанти

Маса

1.677

10.5/11.2 (между стени)

Колела

DQ381-7F
3.579

Торсионна греда, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Задни спирачки (mm)

218*/218 (VII)
6.1

31.22/40.96/51.23/66.0

Предни спирачки (mm)

200*

Ускорение 0-80 km/h (s)

Скорост 1000 об/мин в IV/V/VI/VII (km/h)

Тип предни и задни спирачки

Максимална скорост (km/h)

1.4 eHybrid 205 к.с. (110-150 kW)
DSG-6³

3.125

Спирачна система

68-70/380-420

1.5 TGI 130 к.с. (96 kW) DSG-7²

4.167

Диаметър на завой (m)

140 ME

Акумулатор (Ah/A)

2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) 6МТ¹
2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) DSG-7
2.900

Задно окачване

5.0

Алтернатор (A)

R

Шаси

С турбокомпресор

Контрол вредни емисии

2.0 TDI evo 115 к.с. (85 W) 6МТ¹

Група пред. отношение 2

Директно впръскване: Common Rail

Компресионно

Количество моторно масло (I)

Трансмисия

1968

Запалване

Атмосферно/свръхпълнене

94

2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) 6МТ¹
2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) DSG-7

SEAT Sportstourer

Спецификации на двигателите.

45

45

917/584
750

1800

1600

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.
За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg.

* Временни данни
¹ Този двигател ще бъде достъпен след 4-а седмица на 2021
² Този двигател ще бъде достъпен след 12-а седмица на 2021
³ Този двигател ще бъде достъпен след 40-а седмица на 2020

Бензин

Reference

1.0 TSI 90 к.с. (66 kW) 5MT

1.0 TSI 110 к.с. (81 kW) 6MT¹

1.0 eTSI 110 к.с. (81 kW) DSG-7³,⁷

–

1.5 TSI 150 к.с. (110 kW) 6MT

–

1.5 TSI 130 к.с. (96 kW) 6MT

1.5 eTSI 150 к.с. (110 kW) DSG-7

2.0 TSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7⁴

,6

Style

–

–

FR
–

Дизел

2.0 TDI evo 115 к.с. (85 kW) 6MT¹

2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) DSG-7
2.0 TDI evo 150 к.с. (110 kW) 6MT⁴,¹

–
–

Xcellence

SEAT Leon/Sportstourer

Спецификации на двигателите.

CNG
–

1.5 TGI 130 к.с. (96 kW) DSG-7⁵,⁸

PHEV

1.4 eHybrid 205 к.с. (110-150 kW) DSG-6²

Стандартно
Опция
− Не се предлага
1
2
3
4
5
6
7
8

Този двигател ще бъде достъпен след 4-а седмица на 2021 за Leon Sportstourer
Този двигател ще бъде достъпен след 40-а седмица на 2020
Този двигател ще бъде достъпен след 42-а седмица на 2020 за Leon 5D
Този двигател ще бъде достъпен след 4-а седмица на 2021 за Leon 5D
Този двигател ще бъде достъпен след 36-а седмица на 2020 за Leon 5D
Този двигател ще бъде достъпен след 10-а седмица на 2021 за Leon Sportstourer
Този двигател ще бъде достъпен след 48-а седмица на 2020 за Leon Sportstourer
Този двигател ще бъде достъпен след 12-а седмица на 2021 за Leon Sportstourer

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им
варират в зависимост от страната.
За повече подробности и информация относно официалните
данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2),
моля, посетете seat.bg.

96

Reference

Style

–

–

–

–

–

Xcellence

FR

98

Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната. Моля, посетете seat.bg за повече подробности.

SEAT Leon/Sportstourer

Размери.

* Модел със 195/65 R15 ET45

* Модел със 195/65 R15 ET45

SEAT се ангажира с политика за непрекъснато развитие на продуктите си и си запазва правото да
прави промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Следователно информацията в тази брошура може да бъде използвана само като насока. SEAT прави всичко възможно да гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, но винаги трябва да се консултирате с
вашия оторизиран дилър на SEAT за най-актуалната информация. Поради ограниченията в процеса на
отпечатване цветовете, възпроизведени в тази брошура, могат леко да се различават от действителния цвят на боята и материала. Този автомобили и всички негови части, както и оригиналните резервни части, са проектирани в съответствие с правните разпоредби, уреждащи предотвратяването и намаляването на въздействието върху околната среда, чрез използването на рециклирани
рециклируеми материали, с мерки, предприети за постигане на подходящо рециклиране за опазване и
подобряване качеството на околната среда.

07/2020. Отпечатано в България.

