
Ниво на оборудване Двигател Гориво
Пробег само 

на ток

CO2 емисии - 
комбиниран 
цикъл (гр/км)

Разход на 
гориво - 

комбиниран 
(л./100км)

Цена

1.4 e-HYBRID TSI 245 к.с. 6DSG PHEV Start/stop OPF с батерия 12,8kWh Бензин / Ток 54 - 59 30 - 34 1,3 - 1,5 78 800 лв.
2.0 TSI 245 к.с 7DSG Start/stop OPF Бензин - 161 - 175 7,1 - 7,7 68 370 лв.
2.0 TSI 300 к.с 7DSG Start/stop OPF Бензин - 169 - 181 7,4 - 8,0 74 570 лв.
2.0 TSI 310 к.с 7DSG Start/stop 4DRIVE OPF Бензин - 183 - 196 8,1 - 8,6 78 870 лв.

ЕКСТЕРИОР

Аеродинамичен пакет (заден спойлер, заден дифузьор) ●
e-HYBRID

245 к.с.
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КОМФОРТ / ИНТЕРИОР
Регулируем във височина и дълбочина волан ●
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ
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СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА
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310 к.с.
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ОКАЧВАНЕ

●

●

Единичен ауспух с черен накрайник и от двете страни на задната броня

Drive Profile с избор на четири режима за шофиране

Navi System+ с цветен сензорен екран 10" с 6 тонколони :
- 2 x USB тип С на предната конзола 
- Bluetooth с audio streeming
- Гласови команди
- Пътна карта за Европа с MAPCARE обновяване на пътните карти

Full Digital Display - цветно дигитално арматурно табло TFT 10,25"
Предни и задни елeктрически стъкла с дистанционен контрол от ключа

Автоматично активиране на аварийните светлини при внезапно спиране

KESSY Advanced система за безконтактно централно заключване и запалване на двигателя
Електронна паркинг спирачка с функция "Auto Hold"
Термометър за външна температура
Индикатор за смяна на предавките

XDS - допълнителна функция към електронната блокировка на диференциала спомагаща се за по-стабилното управление на автомобила в завой

Електронен имобилайзер

Окачване CUPRA

Пакет Dynamic & Comfort : DCC (Dynamic chassis control) с прогресивно управление - адаптивна система за електронно регулиране на окачването с усъвършенствена система 
която променя отношението на системата на волана спрямо скоростта и осигурява най-подходящото поведение на автомобила+SPORT HMI (температура на охладителната 
течност, налягане на турбото, G-Force метър, мощност на двигателя, температура на маслото)

Мултиколизионна спирачка
7 въздушни възглавници - 2 предни, 2 странични, 2 тип завеси, 1 централна
Централна въздушна възглавница
ISOFIX подготовка за закрепване на детски столчета
Триточкови предпазни колани за предните места

Декоративни елементи около въздуховоди с цвят Copper
Регулиране на предните седалки по височина и в лумбалната област

Задни триточкови предпазни колани - 3бр.

Start/stop система за намаляване на разхода на гориво и нивото на вредните емисии CO₂

ABS+ASR (електронна система за контрол на сцеплението)

Тризонов климатроник с Aircare, управление чрез медийната система и отделен контрол за задните места
Бордкомпютър

Сензор за дъжд / електрохромно вътрешно огледало / автоматични светлини с автоматична функция "coming & leaving home"
Park Assist (асистент за самопаркиране) с преден и заден парктроник + OPS (оптична система за паркиране) + функция за внезапно спиране
Камера за обратно виждане

Пакет Safe : Система за наблюдение на зоната пред автомобила с предупреждение и функция за аварийно спиране при поява на автомобили, пешеходци, велосипедисти. Включва също 
мултифункционална камера на челното стъпкло, Lane assist система, ограничител на скоростта, автопилот с индикация на километража, система против умора.

Пакет Safe & Driving XL за Navi System+ : система за разпознаване на пътните знаци, сигнализатор за движение зад автомобила, система за следене на мъртва точка, Exit Assist, 
полуавтоматична Lane Assist система с Traffic Jam Assist, фарове с функция high beam, адаптивен автопилот, отопляем волан с лостчета за смяна на предавките

Визуален и акустичен предупредителен сигнал за непоставени предни и задни колани
Елетромеханично сервоуправление

Аутотехника ООД

CUPRA LEON NF SP MY22

Предни LED фарове за мъгла със завиваща функция

CUPRA

SEAT Full LED светлини с динамично автоматично регулиране - дневни, предни, задни с цяла светеща ивица и welcome light на страничните огледала

Двоен ауспух с черен накрайник и от двете страни на задната броня

Серийно оборудване

Скрит ауспухов накрайник

Капачка на резервоара свързана с централното заключване
Черна радиаторна решетка с черна рамка 

Странични огледала в цвят Dark Aluminium
Специфични спортни брони
Glossy black лайсни на прозорците на автомобила

Затъмнени задни стъкла

Изход 12V в багажното отделение

Специален Supersports отопляем мултифункционален кожен волан с бутон за режим CUPRA и бутон за запалване на двигателя

Спортни черни седалки Bucket Sharp Textile със специфичен цвят на шевовете Copper, черен интериор, черно арматурно табло със специфичен цвят на шевовете Copper

Glossy black рейки на покрива

Кожен отопляем мултифункционален волан с лостчета за смяна на предавките на волана 

Жабка с LED осветление
Централна конзола с подлакътник и интегрирана кутия за вещи, 2 x USB тип С за зареждане за задните места
Място за съхранение на вещи под шофьорската седалка
Алуминиеви спортни педали

Делима облегалка на задната седалка 1/3- 2/3 и централен подлакътник на задните седалки
Задни подглавници регулируеми по височина - 3бр.
Черен интериорен таван

Декоративни елементи от изкуствена кожа на корите на страничните врати
Сенници с вградени огледала и осветление 

LED интериорно осветление (предно и задно, осветление в краката и в багажника) в комбинация с амбиентно осветление

Декоративен светещ праг на предните врати с лого CUPRA

Електрически сгъваеми странични огледала с паркинг позиция и функция lowering за огледалото на пътника до шофьора

Сензор за налягане на гумите

Smart LED интериорно осветление предно в комбинация с многоцветно амбиентно осветление около централното табло

SEAT CONNECT gen3 за Navi System+ със Safety & Service, Remote access and Online infotainment за една година (апликация с която потребителя получава информация относно трафика, 
статуса на автомобила, местоположение на автомобила, дистанционно отключване/заключване, скорост на автомобила, internet radio, online media Apple music и Tidal)

SEAT CONNECT gen3 за Navi System+ с Online Infotainment за една година (апликация с която потребителя получава информация относно трафика, статуса на автомобила, местоположение 
на автомобила, дистанционно отключване/заключване, скорост на автомобила, internet radio, online media Apple music и Tidal)

ESC (електронна система за контрол на стабилността) с бутон за изключване οτ централната конзола
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ГУМИ И ДЖАНТИ
245 к.с.

●
●

○ = Допълнително оборудване

C Специален цвят металик (Graphene Grey R6R6, Desire Red E1E1) 1 510 лв.
M 960 лв.
O Бял цвят (Candy White B4B4) без доплащане

P1V 1 340 лв.

P8V 1 340 лв.
PA7 610 лв.
PAQ Pre-crash Assist 290 лв.
PB2 390 лв.
PBB 3 560 лв.
PCA 320 лв.
PCD 940 лв.
PCP Разделителна мрежа между предните и задните седалки 320 лв.
PDG 480 лв.

PDI 1 320 лв.

PDY Изход 230V в багажното отделение 240 лв.
PMK 340 лв.
PNB 970 лв.
PND Дигитално радио DAB (Digital Audio Broadcasting) 390 лв.
PQ6 Странични аеродинамични прагове с цвят dark Aluminium 680 лв.

PST 260 лв.

PTC 1 650 лв.
WW1 760 лв.
WAS Фабрична аларма с интериорен обемен датчик 540 лв.

WDL 1 700 лв.

WL1 2 850 лв.

WLF 3 230 лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

❷Ценоразписните цени не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси
❸В ценоразписните цени са включени мита, ЕКО такса, ДДС и транспорт до съответното дилърство на SEAT
❹Аутотехника ООД си запазва правото да променя без предизвестие посочените цени и оборудване
❺Аутотехника ООД не носи отговорност за допуснати печатни грешки
❻Всички цени са в лева с включен 20%ДДС;
❼Ценовата листа е валидна от 10.06.2021г.
❽Снимките са с илюстративна цел
❾Всичките двигатели са оборудвани с филтри за твърди частици (OPF)

19" алуминиеви джанти Machined 38/3 Sport Black / Silver с гуми 235/35/19 91Y

Специален Supersports отопляем мултифункционален кожен волан с бутон за режим CUPRA и бутон за запалване на двигателя (изисква WDL / не се предлага за 245 
к.с.)

BeatsAudio™ c 9 премиум тонколони, surround състема и subwoofer с обща мощност 340 Watt (не се предлага за e-HYBRID / ако се комбинира с PBB, изисква PST)

Странични въздушни възглавници за 2-ри ред седалки+въздушна възглавница за колената на шофьора

18" алуминиеви джанти Machined 38/3 Sport Black / Silver с гуми 225/40/18 92Y

❶Гаранция 5 години до 150.000 км пробег

ЦЕНОВА ЛИСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Електрически панорамен покрив

Пакет Safe & Driving M за Navi System+ : фарове с функция high beam, адаптивен автопилот, система за разпознаване на пътните знаци

Пакет зима : отопляеми предни седалки (не се комбинира с WL1 или WLF)

SEAT Full Link включващ Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto

Connectivity Box - безжично зарядно устройство за мобилен телефон

Безконтактно електронно отваряне/затваряне на багажника + виртуален бутон

Пакет Safe & Driving L за Navi System+ : фарове с функция high beam, адаптивен автопилот, система за следене на мъртва точка, сигнализатор за движение зад 
автомобила, система за разпознаване на пътните знаци

Пакет Storage : място за документи под шофьорската седалка, място за вещи под дясната седалка, двоен под в багажника (не се предлага за e-HYBRID / не се 
комбинира с WL1 или WLF)

Пакет Safe & Driving XL за Navi System+ : система за разпознаване на пътните знаци, сигнализатор за движение зад автомобила, система за следене на мъртва точка, 
Exit Assist, полуавтоматична Lane Assist система с Traffic Jam Assist, фарове с функция high beam, адаптивен автопилот

Спортни кожени седалки Bucket Genuine Petrol Blue, синьо арматурно табло със специфичен цвят на шевовете Copper / електрическа лява седалка с функция памет и 
външни огледала с функия памет+WW1 Пакет зима : отопляеми предни седалки (не се комбинира с PST)

Спортни кожени седалки Bucket Genuine Black, черно арматурно табло / електрическа лява седалка с функция памет и външни огледала с функия памет+WW1 Пакет 
зима : отопляеми предни седалки (не се комбинира с PST)

19" алуминиеви джанти Exclusive 30/2 CUPRA Machined Aero Sport Black Matt с гуми 235/35 R19 91Y и секретни болтове (не се комбинира с PBB)

MODE 3 кабел за зареждане тип 2/1, 16А (само за e-HYBRID)

Цвят металик (Magnetic Tech S7S7, Midnight Black 0E0E, Urban Silver L5L5, Nevada White 2Y2Y)

Специфични спирачни апарати BREMBO (без резервна гума, с авариен кит / не се комбинира с P8V / предлага се само за 300 к.с. и 310 к.с.)

18" резервна гума с намален размер (с авариен кит за 1.4 e-HYBRID TSI)

● = Серийно оборудване - = Не се предлага 
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