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1  VYHĽADAŤ 
A STIAHNUŤ
‘SEAT EXPERIENCE’ APP

2  ZAOSTRIŤ & ZOSKENOVAŤ
 PRE POZERANIE 
 OBRÁZKOV NAŽIVO

3  DVOJITÉ POKLEPANIE 
 PRE ZOBRAZENIE 
 NA CELÚ OBRAZOVKU

VIZIONÁRSKY DIZAJN
Vášeň pre precíznosť

Keď sme navrhovali nový SEAT Leon, použili sme špeciálny nástroj: svetlo. Prototyp jazdil vonku 

každý deň a tak sme mohli vidieť úžasné odrazy svetla a lesku pod jasným španielskym slnkom.

Pracovali sme neúnavne, aby sme sa uistili, že každá línia má ideálnu hĺbku a defi níciu a každý tieň 

vytvára pravý dramatický efekt.

Konečný výsledok je nápadný. Línie navzájom splývajú a vytvárajú dynamické, trojhranné formy, 

ktoré prechádzajú do veľkorysých kriviek. To je presne to, čo dáva novému Leonu jeho vyrovnaný 

vzhľad. Aj jeho charakter je tým vynikajúco defi novaný. Vyzývavý, ale zároveň sympatický 

a pripravený zažiariť v každej situácii.

Prekypuje s našimi doposiaľ najlepšími nápadmi, ako je napríklad systém Easy Connect, ktorý 

umožňuje ovládanie všetkých zábavných, komunikačných a informačných funkcií prostredníctvom 

dotykového displeja. Taktiež volič jazdných režimov SEAT Drive Profi le vám umožní využívať rôzne 

nastavenia vozidla. Až si vyberiete z rady výkonných a zároveň hospodárnych motorov, budete sa 

čudovať, prečo nie sú všetky automobily konštruované tak, ako nový Leon. Kazdý detail má napokon 

vyšší účel: vaše potešenie.



LEON





NÁDHERNE 
FUNKČNÝ
Viac než si môžete želať. Viac než potrebujete

Keď sme konštruovali nový SEAT Leon chceli sme, aby bol rovnako praktický ako 

krásny. Vozidlo, ktoré by si každý mohol užívať každý deň. 

To je dôvod, prečo sme mu dali päť dverí, ktoré sme integrovali do celkového 

dizajnu bez toho, aby sme obetovali čo i len kúsok z jeho plynulých línii a jeho 

skvelého vzhľadu. To vytvára veľkorysý interiér vozidla ľahko dostupný pre 

všetkých cestujúcich.  

A keďže viac ľudí potrebuje aj viac úložného priestoru pre svoje veci, batožinový 

priestor má objem úctyhodných 380 l. Týmto spôsobom môže nový Leon uložiť celú 

rodinu a ich batožinu, a to bez akejkoľvek straty svojej dokonalosti.  

V novom Leone sú tvar a funkcia v spoločnej symbióze.



LEON SC



DYNAMICKÁ JAZDA
PRE DYNAMICKÝ
ŽIVOT
A pre športovo založených vodičov je tu nový SEAT Leon Sport Coupé. Nový Leon SC 

poskytuje všetko to, čo päťdverový Leon a navyše zvýšenú agilitu pre dynamický 

zážitok z jazdy. Táto agilita vám umožňuje rýchlo reagovať na zmeny. Je vlastnosťou 

pohybu – kombináciou rovnováhy, koordinácie, rýchlosti, refl exov, sily a vytrvalosti. 

Najlepšie miesto pre tieto atribúty je vo vašom vozidle. Preto má nový Leon SC 

kratší rázvor ako Leon, čo umožnilo vytvoriť dynamickejší podvozok so spontánnymi 

reakciami.

Rovnako ako Leon aj nový Leon SC profi tuje z jedného z najlepších audiosystémov 

so zabudovaným subwooferom vo svojej triede a má systém rozpoznania únavy 

vodiča, ktorý vás upozorní keď stratíte koncentráciu. No ak chcete ešte viac, môžete 

si zvoliť automatickú prevodovku DSG s dvoma spojkami a manuálnym ovládaním 

na volante pre športovú jazdu.

Vitajte na slnečnej strane jazdenia.



VIAC PRIESTORU 
PRE ŽIVOT
Nikdy neviete, čo život pre vás pripraví, preto sme skonštruovali nový SEAT Leon ST 

s maximálnou variabilitou. Je to naše prvé kombi Leon, takže sme sa snažili aby 

bolo čo najlepšie. Preto poskytuje okrem všetkých užitočných prvkov päťdverovej 

verzie Leon navyše množstvo priestoru. Jeho batožinový priestor má pôsobivý 

základný objem 587 litrov, ktorý sa dá ľahko zväčšiť na 1470 litrov stlačením 

gombíka vďaka inovatívnemu systému automatického sklápania zadného operadla 

Easy Back Seat Release System. Batožinový priestor má chrómovanú ochrannú lištu 

na nakladacej hrane a vďaka dvojitému dnu umožňuje takmer nekonečné množstvo 

kombinácií usporiadania. 

A ak by to ešte nestačilo, možete si pridať radarový tempomat Adaptive Cruise 

Control, ktorý automaticky prispôsobuje rýchlosť tak, aby bol dodržaný bezpečný 

odstup od vozidla idúceho vpredu a panoramatické strešné okno dodávajúce novú 

sviežu perspektívu vášmu pohľadu. Taký je nový SEAT Leon ST Kombi. 

Už sa nikdy nemusíte rozhodovať medzi štýlom a variabilitou.



LEON ST



POZORNOSŤ 
VENOVANÁ 
DETAILOM 
JE TÝM, ČÍM SA 
ODLIŠUJEME
Nový SEAT Leon nenecháva kameň na kameni. Od začiatku do konca reprezentuje 

krásu; prelomovým dizajnom, dynamikou a majstrovskou konštrukciou.

Aj keď tento automobil má fascinujúce prvky ako svetlomety z diód LED a systém 

prispôsobenia jazdnej dynamiky SEAT Drive Profi le, neznamená to, že bol kladený 

menší dôraz na funkčnosť a bezpečnosť. Prvky ako náš brzdový systém pre 

zamedzenie následných kolízií (Multikolízna brzda), asistent zachovania jazdného 

pruhu a asistent diaľkových svetiel zabezpečujú, že nový SEAT Leon je jedným 

z najbezpečnejších automobilov, ktorý sme kedy vyrobili. Túto skutočnosť 

potvrdzuje aj hodnotenie 5 hviezdičiek v bezpečnostnom teste EuroNCAP*. Nový 

SEAT Leon je rovnako praktický ako krásny.

Teraz, keď sme ho vytvorili, si vy musíte vybrať iba výbavu, poťahy sedadiel, 

kolesá, lak karosérie a pridať k nim radosť.

* Podrobnejšie informácie na www.euroncap.com, hodnotenie 5 hviezdičiek EuroNCAP 
 získal päťdverový SEAT Leon testovaný v roku 2012.







ZÁŽITOK Z INTERIÉRU
Extra radosť pre zmysly

Podľa našich predstáv by mal byť Leon viac než auto. Našim cieľom bolo, aby 

to bol zážitok.   

Preto aj každý detail výbavy spĺňa najprísnejšie štandardy. Všetko vyžaruje 

kvalitu, od ergonomicky tvarovaných sedadiel a do palubnej dosky zalisovaného 

prístrojového panelu až po chrómované kľučky dverí a kožený volant. Čo sa týka 

poťahov sedadiel, je tu na výber celý rad možností, ako napr. alcantara, 

koža – béžová, čierna, resp. čierna/sivá. Osvetlenie interiéru zabezpečujú na 

želanie dodávané svetlá s LED technológiou a okrem toho nájdete ešte dômyselné 

infotainment systémy, ktoré vám poskytnú aktuálne informácie a zábavu.

Perfekcionizmus možno vidieť a cítiť na každom detaile konštrukcie nového 

Leonu. A to ešte skôr než auto vôbec naštartujete.   

"Nový interiér Leonu je konštruovaný s ohľadom na vodiča a to mu umožňuje, aby 

si užil dynamiku, precíznosť a komfort v každom detaile."

Jaume Sala Renart (Hlavný dizajnér – interiéry)



NEMUSÍTE SA 
NIČOHO VZDAŤ
Všetko v novom SEAT Leon ST Kombi je konštruované tak, aby ste mohli 

maximálne využiť jeho objem batožinového priestoru 587 litrov. 

Pre zväčšenie objemu batožinového priestoru môžete kryciu roletku uschovať 

pod dvojitým dnom a v prípade že dno spustíte nižšie, zväčšíte objem 

batožinového priestoru až na neuveriteľných 687 litrov.

Dvierka za stredovou lakťovou opierkou v operadle zadného sedadla umožňujú 

pohodlne prepravovať dlhé predmety. Ak je potrebné ďalej zväčšiť batožinový 

priestor, systém Easy Back Seat Release System vám umožní pohodlne sklopiť 

delené operadlo zadného sedadla za niekoľko sekúnd priamo z batožinového 

priestoru. Potom máte k dispozícii využiteľný objem až 1470 litrov.

Žiaden náklad nie je príliš veľký pre variabilitu nového modelu SEAT Leon ST 

Kombi.

OBJEM 1470 L S DELIACOU SIEŤOU.

NA ŽELANIE SKLOPNÉ OPERADLO SEDADLA SPOLUJAZDCA VPREDU.



OBJEM 1470 L.



ZAPNITE SVETLÁ
Všetko je v detailoch

SEAT FULL LED SVETLÁ.
Osvetlenie vozovky pred vami najnovšou LED technológiou. 
Pre maximálnu bezpečnosť a eleganciu.

ZADNÉ LED SVETLÁ.
Rýchlejší reakčný čas týchto LED svetiel sa stará o viac bezpečnosti na cestách.

VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ S LED SVETLAMI.
Integrované LED svetlá premieňajú vonkajšie spätné zrkadlá na funkčné prvky dizajnu.



JAZDA NA ZELENÚ
Leon vyzerá silne, aj keď stojí. Naštartujte motor a zistíte, že je to auto, ktoré 

dodržiava svoje sľuby. Môžete si zvoliť medzi vysoko výkonným, ale hospodárnym 

1.6 l TDI; úsporným, ale temperamentným 1.2 l TSI, alebo našimi najsilnejšími 

motormi – 1.8 TSI a 2.0 TDI.

Všetky naše motory sú silné a s rýchlymi reakciami. Ale vďaka ich legendárne nízkej 

spotrebe, výkonnosť nebude drahá, pretože je k dispozícii nová generácia motorov 

s emisiami a spotrebou paliva nižšími než kedykoľvek predtým.

A s harmonickejšie vyladeným podvozkom nový Leon poskytuje viac ako iba čistú 

silu; poskytuje vám kontakt s cestou športovo, dynamicky a súčasne komfortne. 

Ak k tomu pridáte automatickú prevodovku DSG s ovládačmi pre manuálne radenie 

na volante, môžete pri jazde celý výkon kontrolovať končekmi prstov.

SEAT Leon je rodený atlét: odvážny, silný a agilný. Ale zároveň aj priateľský 

k životnému prostrediu.

To je sčasti vďaka zariadeniu, ktoré ja známe ako systém Start/Stop. Táto 

inovatívna technológia obmedzuje čas, počas ktorého motor beží naprázdno, 

pretože tento sa vypne, akonáhle vozidlo zastane. Keď teda trávite veľa času 

v hustej premávke, systém znižuje emisie a redukuje vaše účty za palivo.      

Pre vašu predstavu: Najhospodárnejší model je 1.6 TDI CR 110 koní (81 kW) 

so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, ktorý produkuje len 87 g CO2 

a má spotrebu paliva len 3,3 l/100 km. 

Zatiaľ čo Leon robí na vás veľký dojem, životné prostredie ho sotva spozoruje.



MÉDIA  
V POHYBE
Jednoduchšie pripojenie

Očakáva vás SEAT Sound System, navigačný systém, Bluetooth® 

a ďalšie. Všetko je riadené našim operačným systémom 

EASYCONNECT. To vám umožňuje ovládať širokú ponuku 

infotainment systému prostredníctvom jedinej dotykovej 

obrazovky, ktorá je umiestnená na prístrojovej doske. Okrem 

toho je autorádio/navigačný systém orientovaný na vodiča, aby 

ste ho mohli ovládať ešte ľahšie. 

Štandardom je autorádio s 5” dotykovým displejom, ktoré je na 

želanie možné vybaviť ešte väčším farebným displejom, alebo 

navigačným systémom.        

Prostredníctvom trojrozmerných tlačidiel, kryštálovo čistého 

displeja a logického rozhrania ste spojení so svojim svetom.



SEAT DRIVE PROFILE.
Pomocou SEAT EASYCONNECT 

môžete meniť režimy jazdy 
Leonu. Volíte si medzi 

režimami Normal, Sport a Eco, 
aby ste menili reakcie a zvuk 

motora, servoriadenie 
a osvetlenie dverí.   

BLUETOOTH®.
Aktivujte funkciu Bluetooth® 

a priamo vytáčajte telefónne 
číslo prostredníctvom 

dotykového displeja.

PALUBNÝ POČÍTAČ.
Zobrazuje množstvo informácií 

o stave vozidla.

PARKOVACIE SENZORY.
Parkovacie senzory vám okrem 

akustickej signalizácie umožňujú 
vidieť pohyblivú maketu vozidla 

pri parkovaní a pomáhajú zvoliť 
správnu dráhu pri parkovaní.

SEAT SOUND SYSTÉM.
Objavte radosť zo SEAT sound 

systému, ktorý ovládate 
dotykovým displejom 

a ktorý vám poskytne
dokonalý zvuk vďaka 

deviatim reproduktorom
a subwooferu.

NAVIGAČNÝ SYSTÉM.
Jazda je menej stresujúca, 

ak bez námahy môžete 
dopredu vidieť, kam 

máte ísť.



NOVÁ PODOBA 
VÁŠNE
Najnovší člen rodiny SEAT je športový model s atraktívnym vzhľadom. Je to 

vozidlo, ktoré sa prilepí k ceste ako k závodnej dráhe, s dravosťou prechádza 

každou zákrutou a každú jazdu dokáže premeniť v dobrodružstvo. To je nový 

SEAT Leon Cupra – najostrejšia Cupra akú sme kedy vyrobili.

SEAT Leon Cupra, poháňaný novým zážihovým motorom 2,0 l TSI , kombinuje 

úžasnú dynamiku s precíznou agilitiou. Od adaptívneho podvozku (DCC), ktorý 

prispôsobí charakter vášho Leonu Cupra podmienkam na ceste, až po predný 

samosvorný diferenciál, navrhnutý pre zlepšenie trakcie a ovládateľnosti, ktorý 

zároveň prináša presnejšie ovládanie a lepší pocit z riadenia. Motor vo verziách 

Cupra 265 a Cupra 280 ponúka maximálny výkon a úchvatné zrýchlenie a ich 

vysoko výkonná brzdová sústava sa naopak stará o bezpečné a spoľahlivé 

spomalenie vozidla vždy, keď je to potrebné. Dokonca aj SEAT Drive profi le bol 

prispôsobený ultra-športovej charakteriske vozidla.

Všetko toto, spolu s atraktívnym zovňajškom a pôsobivou úspornosťou 

(6,6 litra / 100 km), robí nový Leon Cupra autom, ktoré najviac vystihuje tradíciu 

značky SEAT na okruhoch aj bežných cestách.





Športové škrupinové sedadlá CUPRA s bielym prešívaním dostupné na želanie pre Cupra 265 aj Cupra 280.

SEAT Leon Cupra je ponúkaný s manuálnou aj automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
 Aby si každý mohol vybrať.



Difuzor, dvojitá oválna koncovka výfuku, spojler. SEAT Leon Cupra zozadu vždy spoznáte.



ADAPTÍVNY PODVOZOK DCC.
Dosiahnite najvyššiu úroveň 

športových vlastností 
a kultivovanosti. Tlmiče, ktoré sú 

súčasťou adaptívnej regulácie 
podvozku, prijímajú signály každú 

milisekundu aby boli za všetkých 
podmienok a na každej ceste 

zaistené najúčinnejšie tlmiace sily 
pri rozťahovaní a stláčaní tlmičov. 

Charakteristika podvozka sa tak 
prispôsobuje aktuálnym jazdným 

podmienkam.

PROGRESÍVNE RIADENIE.
SEAT Leon Cupra poskytuje značne 

priamočiarejšiu charakteristiku 
riadenia vďaka variabilnému 

prevodu a výkonnejšiemu 
posilňovaču – je to najdynamic-

kejšie riadenie svojho druhu. Vodič 
sa môže spoľahnúť na presné 

a zároveň kultivované riadenie 
dokonca aj vo vysokých 

rýchlostiach. Súčasne nie je 
potrebné toľko otáčať volantom, 

predovšetkým pri parkovaní alebo 
odbočovaní.

SEAT DRIVE PROFILE CUPRA.
Doprajte si ešte dymanickejšiu 

jazdu. Motor reaguje v jazdnom 
režime CUPRA citlivejšie na pohyb 

plynového pedálu, DSG pracuje 
v najšportovejšom režime 

a zvukový aktuátor umocňuje sýty 
zvukový prejav preplňovaného 

motora. Aj adaptívny podvozok 
DCC (Dynamic chassis control), 

progresívne riadenia a samosvorný 
diferenciál na prednej náprave 

pracujú v najšportovejšom 
nastavení.

ŠPORTOVÝ CHARAKTER S NOVÝM 
DIZAJNOM.

Dizajn nového modelu Leon Cupra 
pokročil o ďalší stupeň vyššie. 

Exkluzívna predná časť s otvormi 
pre prívod vzduchu dáva svojim 

vzhľadom najavo disponibilný 
výkon, rovnako ako zadný nárazník 

s difúzorom a dvojitými oválnymi 
koncovkami výfuku. Ohromujúce 

kolesá z ľahkých zliatin 
s červenými brzdovými strmeňmi 

sú neprehliadnuteľné, zatiaľ 
čo jedinečný dizajn interiéru je 

zárukou radosti zo športovej jazdy.

SAMOSVORNÝ DIFERENCIÁL 
NA PREDNEJ NÁPRAVE.

Nový samosvorný diferenciál 
prednej nápravy vylepšuje trakciu 

a ovládateľnosť vozidla s pohonom 
predných kolies. Tento inovatívny 

systém zabraňuje nedotáčavosti 
aj pretáčavosti a zvyšuje sily 

prenášané vonkajšími kolesami 
pri prejazde zákrutou. Vodič vníma 

pohotovejšie reakcie vozidla 
a športové zážitky sú ešte viac 

umocnené.

INOVATÍVNA KONŠTRUKCIA.
Motor 2.0 TSI reaguje spontánne 

na každý pohyb plynového 
pedála a túži po vysokých 

otáčkach. Integrované zberné 
výfukové potrubie, inteligentný 

termomanažment (ITM) a variabilný 
zdvih ventilov optimalizujú krútiaci 

moment, maximalizujú výkon 
a znižujú spotrebu paliva.



TECHNOLÓGIE, 
S KTORÝMI STE 
VŽDY V BEZPEČÍ

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA.
Slúži pre plynulý rozjazd do kopca. Systém predĺži účinok bŕzd tak dlho, kým má motor opäť dostatočne veľký 
krútiaci moment, aby ste sa mohli pohnúť.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT ACC VRÁTANE SYSTÉMU “FRONT ASSIST”.
Radarový senzor na prednej časti vozidla meria odstup a rýchlosť vozidiel idúcich vpredu do vzdialenosti 200 
metrov pred vozidlom a automaticky prispôsobuje rýchlosť tak, aby bol dodržaný bezpečný odstup.

Systém monitorovania okolia “Front Assist” vrátane funkcie núdzového brzdenia v meste city-brake vás 
upozorní akustickým a vizuálnym signálom keď zaregistruje hroziace riziko kolízie. Ak nereagujete na 
výstrahu, systém zľahka pribrzdí vozidlo predtým ako automaticky aktivuje núdzové brzdenie na zníženie 
rizika kolízie alebo jej zabránenie.

km/h

km/h

AIRBAGY. 
So siedmimi airbagmi vrátane kolenného airbagu 
je bezpečný aj ten najmenší kúsok nového Leonu.   

* Podrobnejšie informácie na www.euroncap.com, hodnotenie 5 hviezdičiek EuroNCAP 
 získal päťdverový SEAT Leon testovaný v roku 2012.

Pocit bezpečia je v základnej výbave

To najdôležitejšie, čo sa nachádza v novom Leone, ste vy a vaši cestujúci. Preto sme ho 

skonštruovali tak, že je to jedno z najbezpečnejších miest, na ktorých sa v cestnej 

premávke môžete nachádzať.

Stupne výbavy disponujú sériovo XDS (elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou), 

inteligentnou technológiou, ktorá zlepšuje trakciu vozidla pri zrýchlení v zákrutách. Ďalej 

disponujú aj sériovým asistentom rozjazdu do kopca pre bezproblémový rozjazd v stúpaní. 

Pomocou videokamery namontovanej za čelným sklom asistenčný systém diaľkových 

svetiel automaticky prepína na tlmené svetlá, keď zaregistruje protiidúce vozidlá. Asistent 

zachovania jazdného pruhu vás upozorňuje na neúmyselné opustenie jazdného pruhu 

a automaticky koriguje dráhu jazdy vozidla.

Systém rozpoznania únavy vodiča meria vašu únavu a upozorní vás na potrebu prestávky 

na oddych. Srdcom bezpečia tohto športového modelu je multikolízna brzda, ktorá 

v prípade potreby automaticky zabrzdí vozidlo, čím zabráni následnej kolízii, pričom 

aktivuje brzdové a výstražné svetlá. Štandardné vybavenie zahŕňa 7 airbagov, vrátane 

kolenného airbagu vodiča. Pre zadné sedadlá je sériovo k dispozícii aj systém ISOFIX 

úchytiek, aby aj najmladší cestujúci boli optimálne chránení.

Leon už svoju bezpečnosť potvrdil v teste Euro NCAP*, v ktorom získal maximálne 

hodnotenie 5 hviezdičiek.

Kdekoľvek budete sedieť v Leone, vždy budete na bezpečnej strane.



SYSTÉMY, KTORÉ 
DOKÁŽU PREDVÍDAŤ 
VAŠE REAKCIE
Auto, ktoré myslí na všetko

PREDNÉ A ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY. 
Tieto inteligentné senzory vám pomáhajú bezpečne vmanévrovať vozidlo na parkovacie miesto 
a akusticky vás upozorňujú ak sa príliš priblížite k prekážke alebo inému vozidlu.

BRZDOVÝ SYSTÉM PRE ZAMEDZENIE NÁSLEDNÝM KOLÍZIÁM – MULTIKOLÍZNA BRZDA.
V prípade nehody, keď sa nafúknu airbagy, tento inovatívny brzdový systém zabrzdí vozidlo aby sa zabránilo 
následnej kolízii, čo zvyšuje bezpečnosť posádky.

ASISTENT ZACHOVANIA JAZDNÉHO PRUHU.
Tento systém vám pomáha, aby ste zostali vo zvolenom jazdnom pruhu a upozorňuje vás 

v prípade, ak by ste sa z neho začali odchyľovať a zároveň automaticky koriguje dráhu vozidla.



SYSTÉM ROZPOZNANIA ÚNAVY VODIČA.
Dynamickou analýzou spôsobu jazdy tento systém dokáže rozpoznať, že strácate 

koncentráciu a odporúča vám urobiť prestávku na oddych. Upozorní vás zvukovým signálom 
a vizuálne zobrazením ikony v združenom prístroji počas 5 sekúnd. Upozornenie sa opakuje 

ak je to potrebné.

ASISTENT DIAĽKOVÝCH SVETIEL.
Keď je to potrebné, nový Leon automaticky prepína z diaľkových na tlmené svetlá aby 

nedochádzalo k oslňovaniu protiidúcich vodičov. A vy sa môžete plne sústrediť na cestu pred 
sebou.



SEAT Leon

Zadné LED svetlá. Nepriehľadnuteľná súčasť výbavy FR.

Multifunkčný volant v štandarde od výbavy Reference, pre výbavu Style a FR potiahnutý kožou.

VÝBAVY



Športový volant FR – potiahnutý kožou, s prešitím červenou niťou.Automatická 2-zónová klimatizácia Climatronic a Media system Colour s farebným dotykovým 
displejom – štandard pre Style.



Ikonický charakter.
LEON SC

Dáva dizajnu zmysel.
LEON

MODELOVÁ RADA LEON
RODINNÝ PORTRÉT



Kombi, do ktorého sa zamilujete.
LEON ST



PRÍSLUŠENSTVO
Nový SEAT Leon je tak dobre vybavený, ako len auto môže byť. Ale je tu aj množstvo prémiových 

doplnkov, ktoré čakajú len na to, aby ste ich vyskúšali. V našom sortimente nájdete príslušenstvo, 

ktoré vášmu vozidlu dodá osobitý vzhľad, ako napr. disky z ľahkých zliatin a prahové nástupné lišty. 

K dispozícii je aj ďalšie príslušenstvo, ktoré je nápomocné pri preprave najrozličnejších vecí, od 

nosičov bicyklov (montovaných na zadnú časť vozidla) až po ťažné zariadenia. Tiež je vám 

k dispozícii veľký výber testovaných a odskúšaných detských sedačiek. Každý jeden doplnok 

k príslušenstvu je zhotovený podľa rovnako prísnych štandardov ako váš nový Leon.

PREDNÝ NÁRAZNÍK BOČNÉ PRAHY. 18" KOLESÁ Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

STREŠNÝ SPOJLER ZADNÝ DIFUZOR ŠPORTOVÉ KONCOVKY VÝFUKOV



OSVETLENÉ BOČNÉ PRAHY
5F0071691 / 5F0071691B

STREŠNÝ NOSIČ NA LYŽE
3B0071129F / 3B0071129G

HLAVICA RADIACEJ PÁKY 
TORNADO ČERVENÁ.

5-STUPŇOVÁ: 5F0064230F
6-STUPŇOVÁ: 5F0064230G

ŤAŽNÉ ZARIADENIE.
5F9803881



ČALÚNENIE

ČIERNA KOŽA LE PL1     CUPRA

KOŽA/BIELE PREŠÍVANIE LE PL4     CUPRA

ALCANTARA LE PL6     CUPRA ALCANTARA LE     CUPRA

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

I-TECH /I-TECH/

CUPRA /CUPRA/

Sériovo 

Na želanie 



ČIERNA/SIVÁ KOŽA BJ PL2 / AG PL2     St ČIERNA KOŽA AH PL1 / CP PL1     St FR LÁTKA ONA (ČIERNY INTERIÉR) AH     St  

BÉŽOVÁ KOŽA LJ PL5     St ALCANTARA AH PL3     St LÁTKA ONA (SIVÝ/ČIERNY INTERIÉR) BJ PLE / AG PLE     St

LÁTKA TECHNY B CP     FR ALCANTARA CP PL3     FR LÁTKA FALSET III  AH     R



FARBY

Vyskúšajte online 
dobrodružstvo

Online konfi gurátor je rýchly a jednoduchý 

spôsob pre vizualizáciu vášho ideálneho 

vozidla SEAT. Vyberte si druh motora, stupeň 

výbavy, farbu karosérie, príslušenstvo 

a doplnky. Uložte, stiahnite a dokonca zdieľajte 

vašu vysnívanú špecifi káciu.

Reference /R/ Style /St/ FR /FR/ I-TECH /I/ CUPRA /CUPRA/  Sériovo  Na želanie   ¹Nie je k dispozícii pre Leon ST Kombi.



MODRÁ TOSSA¹ R1R1 I

BIELA B4B4 R St FR I BIELA NEVADA 2Y2Y R St FR I CUPRA STRIEBORNÁ ESTRELLA  P5P5 R St FR I CUPRA

ČERVENÁ EMOCION 9M9MY R St FR I CUPRA

MODRÁ APOLO I4I4                                          R St FR I SIVÁ PIRINEOS 0C0C R St FR I CUPRA

ČIERNA UNIVERSO L8L8 R St FR IČERVENÁ MONTSANT V0V0                                    R St FR

 ZELENÁ LIMA¹ I3I3                                                   R St FR  SIVÁ DYNAMIC¹ A8A8                                                      CUPRA

SIVÁ TECHNIC T4T4                                               R St FR I

METALIZOVANÝ LAKZÁKLADNÝ LAK METALIZOVANÝ LAK METALIZOVANÝ LAK

ŠPECIÁLNY LAK

ZÁKLADNÝY LAK METALIZOVANÝ LAK METALIZOVANÝ LAK

METALIZOVANÝ LAK ŠPECIÁLNY LAK

METALIZOVANÝ LAK

METALIZOVANÝ LAK METALIZOVANÝ LAK METALIZOVANÝ LAK

BÉŽOVÁ BALEA L7L7                                                    R St FR

MODRÁ ALOR E4E4                                                       R St FR



KOLESÁ

URBAN 15" 30/1 R URBAN 16" 30/1 R

CUPRA 18" 30/2 265

DYNAMIC 17" 30/1 St DYNAMIC 17" 30/2 FR

DESIGN 16" 30/1 R DESIGN 16" 30/2 St

CUPRA 19" 30/2 280 CUPRA BLACK 19" 30/2 280PERFORMANCE 18" 30/2 MACHINED FR

DYNAMIC 17" 30/3 St PERFORMANCE 18" 30/1 FR

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

Cupra /265/

Cupra /280/

Sériovo 

Na želanie 



SEAT SERVICE MOBILITY* 
Na prvé dva roky po kúpe sa na váš Leon automaticky vzťahuje 
SEAT service mobility bez dodatočných nákladov. SEAT service 
mobility vám ponúka servisnú pomoc v akejkoľvek situácii, ktorá 
vedie k nemobilnosti vášho vozidla SEAT kvôli poruche. Vždy náj-
deme najlepšie riešenie pre vaše potreby, či je to náhradné vozidlo, 
doprava vás a vašich cestujúcich domov, alebo pobyt v hoteli. 

PRÍSLUŠENSTVO 
Ak si chcete váš Leon prispôsobiť podľa svojej chuti, autorizovaný 
SEAT servis vám môže ponúknuť veľmi veľký výber originálneho 
príslušenstva od detských sedačiek po nosiče batožín. Každý diel 
je špeciálne vyrobený, aby pasoval rozmerom k vášmu vozidlu 
a testovaný, aby spĺňal najvyššie kvalitatívne štandardy.

ZÁRUKA
Nie je dôležité koľko kilometrov prejdete vo svojom Leone, záruka 
pre nové vozidlá od SEAT Service vám dáva kompletnú garanciu 
v celej Európe. Dostanete záruku na všetky originálne diely, príslu-
šenstvo a prácu – všetko bez akéhokoľvek ohľadu na prejdené 
kilometre.

ZÁRUKA 12 ROKOV VOČI PREHRDZAVENIU 
Chceme, aby ste sa zo svojho vozidla SEAT tešili tak dlho, ako je to 
možné. Preto ponúkame 12 rokov záruku voči prehrdzaveniu karo-
série. Váš Leon má plne pozinkovanú karosériu, čo ju robí odolnou 
voči všetkému, čo vám prírodné živly môžu pripraviť.

ZÁRUKA 2 ROKY NA OPRAVY 
Všetky opravy na vašom vozidle SEAT vykonané v autorizovanom 
servise SEAT s použitím originálnych dielov SEAT majú 2 roky záru-
ku na materiál a prácu. Robíme to bez ohľadu na množstvo prejde-
ných kilometrov, aby sme zaistili maximálnu úroveň bezpečnosti 
a spoľahlivosti modelov SEAT.

NÁHRADNÉ VOZIDLO 
Táto služba je poskytovaná našou autorizovanou sieťou servisov 
(Authorised Service Network). Ak necháte svoje vozidlo v našom 
servise kvôli údržbe, môžete využiť náhradné vozidlo za veľmi vý-
hodnú cenu, čo vám zaistí mobilitu, kým si vyzdvihnete svoje 
vozidlo.

Len to najlepšie pre váš Leon

SEAT SERVIS

* Pre viac informácií navštívte www.seat.sk, predajcu SEAT, alebo
 autorizovaný servis, aby ste získali kompletnú ponuku služieb. 

SEAT 
SERVICE
MOBILITY

NÁHRADNÉ
VOZIDLO

SEAT 
EXPRESNÝ 
SERVIS

RÝCHLA
OPRAVA

KAROSÉRIA
A LAK

UMYTIE 
VOZIDLA

2 ROKY
ZÁRUKA

PREDĹŽENÁ
ZÁRUKA
NA 4 ROKY

ZÁRUKA 2 ROKY 
NA OPRAVY 

ZÁRUKA 
12 ROKOV VOČI 
PREHRDZAVENIU 

SEAT 
SERVISNÁ 
ÚDRŽBA

KONTROLA 
A ÚDRŽBA

AKTÍVNA
KONTROLA

VYZDVIHNUTIE
A PRISTAVENIE
VOZIDLA

SEAT 
ORIGINÁLNE 
DIELY

SEAT 
ORIGINÁLNE 
PRÍSLUŠENSTVO

BEZPEČNOSŤ

FINANCOVANIE

SEAT
STAROSTLIVOSŤ
O ZÁKAZNÍKA

SEAT 
SERVISNÁ SIEŤ

CLUB SEAT
Členstvo v klube nie je len prejavom príslušnosti k SEAT komunite 
a značke, ale je spojené aj s množstvom výhod. Členom klubu je 
poskytovaná predĺžená záruka na vozidlo až 4 roky, garancia 
mobility predĺžená o ďalšie 2 roky, zvýhodnené balíky servisných 
služieb a zvýhodnené balíky príslušenstva a množstvo ďalších 
výhod.
Staňte sa členom a presvedčte sa sami.



SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho 
upozornenia. Informácie v tejto brožúre majú preto len informatívny charakter. SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácii v čase vydania 
tejto publikácie (01.03.2014), najnovšie informácie vám poskytne autorizovaný predajca SEAT. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené 
v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočných. Toto vozidlo a všetky jeho časti, ako aj originálne náhradné diely, boli skonštruované v súlade s právnymi 
predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné prostredie – použitím recyklovaných/ recyklovateľných materiálov a opatreniami realizovanými 
na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality. 

w w w . s e a t . s k

Sme španielsky temperamentní, nemecky precízni. Sme vášniví perfekcionisti. Naše technológie vzbudzujú emócie. 
Sme nežní a zábavní zároveň. Dávame dizajnu zmysel. Prinášame technológiu do života. Voláme to ENJOYNEERING. 
My sme SEAT. 


