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S veľkou dávkou radosti

Nový Leon sa narodil pre pohyb. Nové SEAT Originálne 

príslušenstvo vám pomôže vyťažiť maximum z každej jazdy. 

Či už idete na jednodňový výlet alebo na rodinnú dovolenku. 

My sme sa už postarali o detaily: od zliatinových diskov až 

po revolučné detské bezpečnostné systémy. Prichádzame 

s prvotriednymi riešeniami, aby vám odteraz priniesla každá jazda 

nezabudnuteľný zážitok. Vďaka vášmu SEAT Leon.

„Nový SEAT Leon značí začiatok novej kapitoly v spoločnosti SEAT. 

Jeho úchvatný dizajn vás očarí od prvého momentu. Čistý charakter. 

Čisto SEAT.“

Alejandro Mesonero-Romanos (Riaditeľ pre dizajn v spoločnosti SEAT)

NOVÝ  
SEAT LEON



Udržíme vás v pohybe

SEAT Aerodynamické sady sú elegantným a dynamickým doplnkom 

pre váš nový SEAT Leon. Boli navrhnuté dizajnérmi značky SEAT 

tak, aby vám poskytli maximálny komfort na cestách. Kombináciou 

predného nárazníka z kolekcie SEAT Leon SC, sady líšt a 18" 

zliatinových diskov bol vytvorený jedinečný dizajn, ktorý ešte viac 

zvýrazní vašu osobnosť. A zároveň si môžete byť istí tým, že všetky 

komponenty úspešne prešli náročnými kvalitatívnymi testami, ako 

aj testami odolnosti.

SPOJLER.
Športový dizajn zadného spojlera 
pripojeného k zadným dverám 
pomocou špeciálneho lepidla. 
Nástroje na pripevnenie 
a inštrukcie v balení. 
Lepidlo nie je súčasťou balenia.
5F0071606B

ZADNÝ NÁRAZNÍK.
Športový zadný nárazník ošetrený 
základným náterom. Obsahuje 
priečne mreže, reflektory, prvky 
na montáž a inštrukcie.
5F0071609

ŠPORTOVÝ VÝFUK.
Výfukový systém tretej sekcie 
s dvomi kruhovými oceľovými 
rúrami. 
Len v spojení s 5F0071609.
Pri výbere zohľadnite motorizáciu 
vášho vozidla.*

AERODYNAMICKÁ 
SADA SC

*Pozri aplikačnú tabuľku.

PREDNÝ NÁRAZNÍK.
Športový predný nárazník ošetrený 
základným náterom. Zahŕňa 
stredný dekoratívny kryt, mriežku, 
ochranu pred nárazmi, prvky 
na montáž a inštrukcie.
S ostrekovačom: 5F0071060A
Bez ostrekovača: 5F0071060

SADA LÍŠT.
Lišty a aerodynamické 
umelohmotné časti pripojené 
k bočným častiam prostredníctvom 
7 kotviacich bodov. Obsahuje: 
Kryty pre vozidlo a montážnu sadu. 
Lepidlo nie je súčasťou balenia.
5F0071610A

18" ZLIATINOVÝ DISK.
Antracitová.
5F0071490 79Y



PREDNÝ NÁRAZNÍK.
Športový predný nárazník ošetrený 
základným náterom. Zahŕňa 
stredný dekoratívny kryt, mriežku, 
ochranu pred nárazmi, prvky 
na montáž a inštrukcie. 
S ostrekovačom: 5F0071060A
Bez ostrekovača: 5F0071060

SADA LÍŠT.
Lišty a aerodynamické 
umelohmotné časti pripojené 
k bočným častiam prostredníctvom 
7 kotviacich bodov. Obsahuje: 
Kryty pre vozidlo a montážnu sadu. 
Lepidlo nie je súčasťou balenia.
5F0071610

18" ZLIATINOVÝ DISK.
Čierna.
5F0071490 041

Udržíme vás v pohybe

Všetky kombinácie SEAT aerodynamických komponentov 

zvýraznia športové rysy vášho vozidla. Spojler, zadný nárazník 

a športový výfuk boli dizajnérmi špeciálne navrhnuté pre SEAT 

Leon 5D s cieľom zabezpečiť väčšiu istotu na cestách. A zároveň 

si môžete byť istí tým, že všetky komponenty úspešne prešli 

náročnými kvalitatívnymi testami, ako aj testami odolnosti.

AERODYNAMICKÁ 
SADA 5D

SPOJLER.
Športový dizajn zadného spojlera 
pripojeného k zadným dverám 
pomocou špeciálneho lepidla. 
Nástroje na pripevnenie 
a inštrukcie v balení. 
Lepidlo nie je súčasťou balenia.
5F0071606A

ZADNÝ NÁRAZNÍK.
Športový zadný nárazník ošetrený 
základným náterom. Obsahuje 
priečne mreže, reflektory, prvky 
na montáž a inštrukcie.
5F0071609

ŠPORTOVÝ VÝFUK.
Výfukový systém tretej sekcie 
s dvomi kruhovými oceľovými 
rúrami. 
Len v spojení s 5F0071609.
Pri výbere zohľadnite motorizáciu 
vášho vozidla.*

*Pozri aplikačnú tabuľku.



Stále lepší, stále krajší

Váš SEAT Leon už viac nemusí ostať len štandardom. Zanechajte 

na ňom váš jedinečný podpis. Teraz si môžete vybrať si 

z množstva nekonečných možností, vďaka ktorým máte šancu 

upraviť dizajn vášho vozidla presne podľa vašich prianí, 

predstáv a preferencií - rozhodnite sa pre špecifický dizajn 

volantu či karosérie vášho SEAT Aerodinamic kit. Pretože žiaden 

Leon sa na vás nebude podobať viac ako práve ten váš!

PERFORMANCE

ČIERNA A CUPRA ORANŽOVÁ KOMBINÁCIA.
Karoséria v čiernej farbe Midnight Black. Aerodynamický lem spodnej 
časti predného spojlera a kryty spätných zrkadiel v oranžovej farbe. 
Predný nárazník a zadný difúzor v šedej Titanium Grey. 
V ponuke 2 typy zliatinových diskov*:
18" zliatinové disky oranžové: 5F0071490 RJ8
18" zliatinové disky šedé Titanium Grey: 5F0071490C LL7

ČERVENÁ EMOTION RED A ŠEDÁ TITANIUM GREY KOMBINÁCIA.
Karoséria v červenej farbe Emotion Red. Predný nárazník, predný spojler, zadný difúzor 
a kryty spätných zrkadiel v šedej Titanium Grey.
V ponuke 1 typ zliatinových diskov*:
18" zliatinové disky antracitové: 5F0071490 79Y

* Ohľadom dodateľnosti jednotlivých diskov sa informujte u vášho SEAT partnera. Aktuálny zoznam autorizovaných predajných a servisných partnerov nájdete na stránke www.seat.sk.

ŠEDÁ PIRINEOS GREY A ŠEDÁ DYNAMIC GREY KOMBINÁCIA.
Karoséria v šedej farbe Pirineos Grey. Predný nárazník, predný spojler, zadný difúzor 
a kryty spätných zrkadiel v šedej Dynamic Grey.
V ponuke 2 typy zliatinových diskov*:
18" zliatinové disky šedé Dynamic Grey: 5F0071490 S7J
18" zliatinové disky čierne: 5F0071490C 041



1 Leon, 6 tvárí

Aby sme posunuli športovú estetiku vášho SEAT Leon ešte ďalej, 

ponúkame vám možnosť vybrať si z rady 6 štýlových zliatinových 

diskov presne tie, ktoré ešte viac podčiarknu práve váš charakter 

a osobnosť. 

Navštívte stránku www.seat.sk, v časti Konfigurátor si z pohodlia 

domova namodelujte vizuál vášho vozidla a rozhodnite, ktorý štýl 

diskov je pre váš SEAT Leon ten pravý.

PERFORMANCE 18" ZLIATINOVÉ DISKY– FARBA ŠEDÁ DYNAMIC GREY.
5F0071490 S7J

18" ZLIATINOVÉ KOLESÁ – FARBA ČIERNA.
5F0071490 041

18" ZLIATINOVÉ DISKY – FARBA ČIERNA SERIE BLACK.
5F0071490C 041

18" ZLIATINOVÉ DISKY – FARBA ANTRACITOVÁ.
5F0071490 79Y

18" ZLIATINOVÉ DISKY – FARBA ORANŽOVÁ.
5F0071490 RJ8

18" ZLIATINOVÉ DISKY – FARBA ŠEDÁ SERIE TITAN GREY.
5F0071490C LL7

* Ohľadom dodateľnosti jednotlivých diskov sa informujte u vášho SEAT partnera. Aktuálny zoznam autorizovaných predajných a servisných partnerov nájdete na stránke www.seat.sk.



Vďaka výbave Performance Pack

Posuňte dynamiku jazdy na vyššiu úroveň - upravte si váš Leon 

Cupra výbavou Performance Pack.

Performance Pack bol vyvinutý oddelením SEAT Sport tak, aby 

zosilnil pôžitok a vzrušenie z jazdy v Cupra 280. Výbava v sebe 

odzrkadľuje precíznosť technológií, vďaka ktorým dosiahla 

Cupra nový svetový rekord na známom nemeckom okruhu 

Nürburgring v marci 2014. 7min 58,4s - historicky najrýchlejší 

čas, aký bol kedy nameraný pri testovaní vozidiel s prednou 

hnacou nápravou.

Teraz máte aj vy možnosť zmeniť váš SEAT Leon 

na neprehliadnuteľného piráta ciest.

K dispozícii máte štýlové čierne alebo výrazné oranžové 

prevedenie. Každý Performance Pack je vybavený štandardnými 

kolesami z ľahkej zliatiny, spoľahlivými brzdami 

a aerodynamickými vonkajšími prvkami na dosiahnutie extra 

príjemných jazdných vlastností i ľahkej manipulácie. 

Plynulá športová jazda, ktorú si skutočne užijete. Jedine 

s Performance Pack pre váš SEAT Leon Cupra!

Pripravujeme pre vás 

Performance Pack aj na Slovensku. Už čoskoro! 

Informácie budú včas zverejnené. Sledujte nás na:

PREKONAJTE 
SVOJE MAXIMUM

PERFORMANCE PACK ČIERNY.Obsahuje 
19" zliatinové disky v čiernej farbe 

a špeciálne strmene v červenej farbe.
Je potrebné zvlášť objednávať bočné 

prahy aerokit a pneumatiky.
5F0071490A KT2 (disky v čiernej farbe)

PERFORMANCE PACK ORANŽOVÝ.
Obsahuje 19" zliatinové disky 

v oranžovej farbe a špeciálne 
strmene v čiernej farbe.

Je potrebné zvlášť objednávať 
bočné prahy aerokit a pneumatiky.

19" ZLIATINOVÉ DISKY V ORANŽOVEJ FARBE.
5F0071490A RJ8

AudiSlovenskoSEAT.Slovenskowww.seat.sk



Nezameniteľný dizajn 

SEAT Leon sa môže hrdo pýšiť svojím výborným vzhľadom. Ak mu 

však chcete dodať ešte krajší športový nádych, dekoračné polepy 

sú tým správnym riešením. Vonkajšie dekoračné polepy sa 

dodávajú ako pásy alebo vlajky. Kombinovať ich môžete aj s pásmi 

bežiacimi od kapoty až po strechu či vlajkovými polepmi striedavo 

umiestňovanými na predné a zadné nárazníky. Všetky polepy sú 

pritom navrhnuté tak, aby odolali teplotným zmenám či vlhkosti. 

Preto zostávajú dlhý čas nezmenené a neporušené.

VLAJKA.
Vonkajšie dekoračné polepy v šedom matnom prevedení fólie. Vlajkový dizajn umiestnený na pravej strane zadného nárazníka 
a na ľavej strane predného nárazníka.
BASIS 5D, BASIS SC: 5F0072525A
5D FR, SC FR: 5F0072525B

PÁSY.
Dva pásy vytvorené priehľadnou matnou fóliou, ktoré bežia pozdĺž celého vozidla SEAT Leon od jeho kapoty až po strechu 
a zabezpečujú špeciálny športový vzhľad. Nehodia sa pre vozidlá s posuvnou strechou.
5D: 5F0072525 / SC: 5F0072525C

DEKORAČNÉ 
POLEPY



Hodí sa k vám

SEAT Leon bol navrhnutý tak, aby sa prispôsobil rýchlo sa 

meniacemu životnému štýlu. SEAT Originálne príslušenstvo 

z kolekcie životný štýl zvýrazní vašu osobnosť a prinesie vám 

radosť počas každej jazdy. Bezproblémové riešenia. 

Štýlovo a bezpečne.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL



Nekonečné možnosti

Vďaka dostatočne veľkej kapacite batožinového priestoru 

modelu Leon ST si môžete so sebou na cesty pribaliť všetko, 

čo potrebujete. A navyše Leon ST obsahuje aj odnímateľné ťažné 

zariadenie s bezpečnostným zámkom. Stačí len vyraziť. Veď vaše 

prepravné možnosti sú teraz už takmer neobmedzené.

PREPRAVA

ŤAŽNÉ ZARIADENIE.
Odnímateľné ťažné zariadenie s bezpečnostným 
zámkom proti krádeži.

S elektrickou sadou pre vozidlá bez predinštalácie.
5F0055204C (pre vozidlá do 2014, potrebné 
doobjednať riadiacu jednotku)
5F0055204G (pre vozidlá od 2015, potrebné 
doobjednať riadiacu jednotku)

S elektrickou sadou pre vozidlá s predinštaláciou.
5F0055204B (pre vozidlá do 2014, obsahuje riadiacu 
jednotku)
5F0055204F (pre vozidlá od 2015, obsahuje riadiacu 
jednotku)

KRYT ŤAŽNÉHO ZARIADENIA.
5F9803595



Plne naložený

Nech sa už chystáte prepravovať čokoľvek, máme pre vás 

vždy to správne riešenie. Zaručene si vyberiete z kolekcie 

SEAT Originálneho príslušenstva. Na prepravu väčších nákladov 

pritom odporúčame odnímateľné ťažné zariadenie so 

zabudovaným bezpečnostným systémom, ktoré v sebe spája 

praktickosť s technologickým dôvtipom. Môžete tak prepravovať 

ľahko aj ťažké náklady.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE.
Odnímateľné ťažné zariadenie s bezpečnostným systémom. 
5F0803881A
S elektrickou sadou pre vozidlá bez predinštalácie.
5F0055204A (pre vozidlá do 2014)
5F0055204E (pre vozidlá od 2015)

S elektrickou sadou pre vozidlá s predinštaláciou.
5F0055204 (pre vozidlá do 2014)
5F0055204D (pre vozidlá od 2015)

KRYT ŤAŽNÉHO ZARIADENIA.
Kryt na prekrytie otvoru po odstránení ťažného zariadenia.
Leon Style/Entry (SC, 5D): 5F0803595
Leon FR (SC, 5D): 5F0803595A

PREPRAVA

STREŠNÉ NOSIČE 5D.
Predné a zadné nosiče so systémom proti krádeži.
5F0071100



STREŠNÝ NOSIČ SC.
Predné a zadné strešné nosiče so systémom proti 
krádeži.
5F0071100A

ZÁKLADNÝ STREŠNÝ NOSIČ ST.
Predné a zadné strešné nosiče so systémom proti krádeži. 
Je namontovaný na pozdĺžne nosníky vozidla. Aj pre verzie 
s posuvnou strechou.
5F9071101

PREPRAVA
Všestranný zo všetkých strán

Strešné nosiče SEAT sú vybavené oceľovým montážnym 

systémom. Sú vhodné ako bezpečnostný základ, na ktorý môžete 

naložiť iné prepravné riešenia z kolekcie SEAT Originálneho 

príslušenstva.



NOSIČ BICYKLA NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE. 
Sklápateľný nosič bicyklov, ktorý sa pripevňuje na ťažné 

zariadenie. Používa sa na prepravu 2 bicyklov v zadnej 
časti vozidla. Obsahuje zadné kontrolné žiarovky, 

13-pólový prípojný systém a návod na montáž. 
000071128B

Rozšírenie pre 3. bicykel: 000071128C

PREPRAVA
Všetci na palube

V lete či v zime. K moru či na lyže. Pripojte k základnému nosiču 

nosič surfu alebo nosič lyží. Alebo aj aerodynamický nosič 

bicyklov, ktorý stabilne udrží váš bicykel počas celej jazdy. 

Vysokokvalitný strešný box odolný voči poveternostným 

podmienkam zasa vďaka 450l úložného priestoru zaručuje 

bezpečnú prepravu aj väčšej batožiny.

NOSIČ BICYKLA.
Aerodynamický hliníkový rám pre prepravu bicyklov. So zámkom proti odcudzeniu. 
Montuje sa na strešné nosiče.
6L0071128A

450 L STREŠNÝ BOX.
Dve plastové steny odolné voči poveternostným vplyvom. Váha: 18 kg. Max. zaťaženie: 50 kg. 
Použiteľné so strešnými nosičmi. Nie je vhodný pre posuvnú strechu.
000071180A

NOSIČ LYŽÍ.
Hliníkový nosič s plastovým krytom a gumenými podperami. Pre 4/6 lyží, resp. 2/4 snowboardy. 
Montuje sa na strešné nosiče.
3B0071129F / 3B0071129G

NOSIČ SURFU.
Zahŕňa 4 umelohmotné nosníky, ktoré sa prispôsobia tvaru surfovej dosky. Na prepravu 1 alebo 2 surfových 
dosiek. Montuje sa na strešné nosiče.
000071120HA



Aby ste sa cítili ako doma

SEAT Leon v sebe skrýva veľký potenciál. Interiér disponuje 

dostatkom miesta na to, aby ste sa v ňom vy i vaši spolucestujúci 

cítili vždy pohodlne. SEAT Originálne príslušenstvo ponúka ale 

aj ďalšie možnosti, ako prispôsobiť interiér vášho vozidla tak, 

aby ste sa v ňom aj počas jazdy cítili ako doma. Vyberte si 

zo širokej palety Originálneho príslušenstva praktické prvky, 

ktoré ulahodia aj vašim očiam. Lebo SEAT vie, ako zmeniť 

obyčajnú jazdu na zážitok.

„Nový interiér Leon je navrhnutý s dôrazom na vodiča, skutočne mu 

umožňuje vychutnať si dynamickosť, precíznosť a komfort v každom 

detaile.“

Jaume Sala Renart (Vedúci dizajnér pre interiéry)

INTERIÉR



Palubné dosky presne pre vás

Podčiarknite športový vzhľad interiéru vášho vozidla vďaka 

špeciálnym dekoračným sadám prístrojovej dosky Tornado Red či 

hliníkovej hlavice radiacej páky s vložkami Tornado Red. Upravte 

váš SEAT Leon v štýle pretekárskeho auta. Individuálny vzhľad, 

ktorý by odrážal povahu a životný štýl samotného vodiča.

DEKORAČNÁ SADA PRÍSTROJOVEJ DOSKY – ČERVENÁ.
Sada dvoch dekoračných krytov pripojených 

k pôvodnej prístrojovej doske v oblasti okolo hodín. 
Červená farba. Nie je vhodné pre použitie s RHD.

5F0064713A

SFÉRICKÁ HLAVICA RADIACEJ PÁKY TORNADO RED.
Originálna 5/6 rýchlostná hlavica radiacej páky SEAT 

v hliníkovom a koženom prevedení. Personalizovaná 
s vložkami Tornado Red. Neplatí pre vozidlá 

s automatickou prevodovkou. 
5-rýchlostná: 5F0064230B

6-rýchlostná: 5F0064230C

DEKORAČNÉ 
PRVKY 
INTERIÉRU



DEKORAČNÁ SADA PRÍSTROJOVEJ DOSKY – MATNÉ 
HLINÍKOVÉ PREVEDENIE

Sada dvoch dekoračných krytov pripojených 
k pôvodnej prístrojovej doske v oblasti okolo hodín. 

Hliníková povrchová úprava. 
Nie je vhodné pre použitie s RHD.

5F0064713

SFÉRICKÁ HLINÍKOVÁ HLAVICA RADIACEJ PÁKY.
Originálna 5/6 rýchlostná hlavica radiacej páky SEAT 

v hliníkovom a koženom prevedení. Neplatí pre vozidlá 
s automatickou prevodovkou.

5-rýchlostná: 5F0064230, 6-rýchlostná: 5F0064230A

ŠPORTOVÁ HLAVICA RADIACEJ PÁKY TORNADO RED.
Originálna 5/6 rýchlostná hlavica radiacej páky SEAT v hliníkovom 
a športovom prevedení. Personalizovaná s vložkami Tornado Red.

Neplatí pre vozidlá s automatickou prevodovkou. 
5-rýchlostná: 5F0064230F

6-rýchlostná: 5F0064230G

DEKORAČNÁ SADA PRÍSTROJOVEJ DOSKY – KARBÓN.
Sada dvoch dekoračných krytov pripojených 

k pôvodnej prístrojovej doske v oblasti okolo hodín. 
Karbónová povrchová úprava. Nie je vhodné pre 

použitie s RHD. 
5F0064713B

ŠPORTOVÁ HLINÍKOVÁ HLAVICA RADIACEJ PÁKY.
Originálna 5/6 rýchlostná hlavica radiacej páky SEAT

v hliníkovom a chrómovom prevedení. Neplatí 
pre vozidlá s automatickou prevodovkou.

5-rýchlostná: 5F0064230D
6-rýchlostná: 5F0064230E

Pohodlie vodiča na prvom mieste

Premeňte každú jazdu na dokonalý zážitok. Dekoračné sady 

prístrojovej dosky a hlavice radiacej páky s prvotriednou úpravou 

z rôznych materiálov vám umožňujú presne zladiť interiér vašho 

vozidla s vašou osobnosťou. Materiály v ponuke ešte viac zdokonalia 

celkový športový vzhľad či eleganciu, ktorú v sebe skrýva SEAT Leon. 

Bez ohľadu na to, prečo s rozhodnete, získate zaručene jedinečný 

zážitok z jazdy prispôsobený presne vášmu štýlu.

DEKORAČNÉ 
PRVKY 
INTERIÉRU



BOČNÁ PRAHOVÁ LIŠTA – FÓLIA.
Lepiaci pás, ktorý sa prispôsobí tvaru prahu dverí a chráni oblasti 

nastupovania pasažierov. Obsahuje návod a montážny hardvér. 
5D, ST: 5F00713 10 / SC: 5F0071310A 

OPIERKA NOHY A ŠPORTOVÉ PEDÁLE LHD.
Zvyšuje športový vzhľad interiéru vozidla. Hliníkové kryty v športovom 

prevedení a protišmyková gumená plocha pre zlepšenie športovej jazdy. 
Gumené prvky pripojené na pedále. Športové pedále neplatia pre vozidlá 

s automatickou prevodovkou. 
Opierka nohy: 5F0071750 / Športové pedále: 5F0064200

PRAHOVÉ LIŠTY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE.
Dekoračné bočné prahové lišty v nerezovom prevedení pre nástupnú 
oblasť s logom vozidla.
5D, ST: 5F0071691C
SC: 5F0071691A

OSVETLENÉ BOČNÉ PRAHOVÉ LIŠTY.
Dekoratívne bočné prahové lišty, na ktorých sa 

rozsvieti nápis Leon pri nástupe do vozidla. Nevyžaduje 
elektroinštaláciu. Svieti po dobu 30 sekúnd pri otváraní 

dverí vozidla. Vypne sa po zatvorení dverí. 3-dverová 
verzia. Vhodné pre LHD i RHD. 

5D, ST: 5F0071691
SC: 5F0071691B

Štýlovo na cestách

Nezáleží na tom, aký životný štýl uprednostňujete, SEAT Leon 

vás zaručene zavedie do štýlového sveta počas každej jazdy. 

Bočné slnečné clony a trendové okraje, športové pedále či 

opierka nohy vždy urobia dojem.

DEKORAČNÉ 
PRVKY 
INTERIÉRU



Ruka v ruke s technikou 

Inovatívne systémy či moderné technologické riešenia v novom 

vozidle SEAT Leon vás udržia v kontakte s okolím aj počas jazdy. 

Pomocou satelitných navigačných systémov TomTom®  budete 

vždy poznať tú správnu trasu, aby ste sa čím skôr a čo 

najbezpečnejšie dostali do cieľa vašej cesty. A navyše teraz 

môžete jazdu spríjemniť aj vašim detským pasažierom – DVD 

prehrávače určite upútajú ich pozornosť.

TomTom® XXL EUROPE CLASSIC.
TomTom® XL prichádza s navigačným systémom 
s rýchlym načítaním a technológiou MapShare™ 
pre najnovšie aktualizácie máp. Umožňuje hlasové 
označenie názvu ulice a upozornenie na meranie 
rýchlosti radarom alebo kamerou. Používa systém 
IQ Routes™ pre vypočítanie najrýchlejšej trasy 
za každých okolností. Sklopný montážny systém 
EasyPort znamená, že si zariadenie môžete zobrať 
so sebou vo vrecku.
000051818BB 

TOMTOM® START 60.
TomTom® Start 60 disponuje s našou doteraz 
najväčšou obrazovkou, čo sa spája ešte aj s funkciou 
hovorených inštrukcií, čo zjednodušuje a uľahčuje 
používanie. Okrem toho využíva systém IQ Routes™ 
zabezpečujúci, aby ste vždy mali najaktuálnejšie 
mapy pre zaistenie najrýchlejších trás a vyhnutie sa 
obchádzok. Upozornenie na kamery merajúce 
rýchlosť vám takisto prináša pokoj na duši.
000051818BD

TomTom® GO 825 M.
Jazdite inteligentným spôsobom pomocou GO LIVE 825 
s mapami Lifetime a službami Traffic & LIVE na 1 rok. 
Vždy jazdíte s najaktuálnejšími mapami. Dostaňte 
sa do vášho cieľa rýchlejšie s bezplatnými Mapami 
Lifetime. BEZPLATNÉ denné zmeny máp z komunity Map 
Share™. HD Traffic vás tam dostane rýchlejšie. Získajte 
aktualizácie o fixných a mobilných radaroch každý deň. 
Nájdite a porovnajte si hotely, reštaurácie a iné miestne 
podniky pomocou funkcie Search & Go s TomTom® 
Places, TripAdvisor & Expedia. 
000051818AN

TOMTOM® VIA 130.
TomTom® Via 130 pridal pohodlie hlasového ovládania 
a funkciu prečítania názvu ulíc. Takisto sa premení 
na handsfree systém pre váš telefón na lepšie 
ovládanie. Ľahko sa namontuje a odmontuje vďaka 
jeho prispôsobiteľnej a sklápateľnej montážnej sade. 
Pokroková funkcia IQ Routes™ vypočíta najrýchlejšiu 
možnú trasu pri každom zadaní.
000051818BF

PREHRÁVAČ DVD S DVOMI 7" DISPLEJMI.
Dve 7" LCD obrazovky (16:9). Prehráva nasledovné formáty: MPEG4/ DVD / DVD R / DVD RW / VCD / MP3 / MP4 

/ CD R / CD RW / JPEG. Nabíjateľná lítiová batéria. Vstup/výstup AV. Vstup USB. Čítačka pamäťových kariet SD / 
MMC/ MS. Funkcia proti otrasom. 2 Hi-Fi reproduktory. Príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, návod na použitie, 

nabíjačka do auta, adaptér, kábel AV. 
000051232C

PREHRÁVAČ DVD S DVOMI 9" DISPLEJMI.
9" monitor s obrazovkou TST/LCD (16:9). Farebný. Prehráva nasledovné 

formáty: DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA, JPEG, 
MPEG4. Čítačka pamäťových kariet SD / MMC. Čítačka USB kľúča. 

Zabudované stereo reproduktory (2 x 1 W). Zabudovaná lítiová 
batéria. Rozlíšenie: 800xRGBx480. Vstup/výstup AV. Systém: 

automatický PAL/NTSC. Audio výstup FM. Funkcia infračerveného 
diaľkového ovládania všetkých funkcií. Umiestnenie s namontovaním 

na opierku hlavy. Záznamník. Prepravný obal. 
Rozmery: 225×160×34,20 mm. Hmotnosť hlavného displeja: 850 g. 

Hmotnosť vedľajšieho displeja: 560 g. Inteligentný inštalačný systém.
000051815J

BLUETOOTH ® MINIKIT PLUS.
Vysoko kompaktné mobilné zariadenie umožňuje jasný rozhovor vďaka 

dvom externým mikrofónom a softvéru pre eliminovanie hluku. Jeho 
univerzálne porty vám umožňujú prehrávať hudbu a ovládať prehrávanie 

pomocou samostatného diaľkového ovládania. 
000051460H

MULTIMÉDIÁ



Take a break

Tiredness
detected

Najlepší priatelia vodiča

V rámci kolekcie SEAT Originálneho príslušenstva teraz nájdete aj 

nové systémy, vďaka ktorým bude jazda oveľa bezpečnejšia. 

Systém rozpoznávania únavy vám pomáha jazdiť bezpečne aj 

na dlhých trasách. Systém kontroly rýchlosti je navrhnutý tak, aby 

pomohol vodičom dodržiavať obmedzenia rýchlosti. Vďaka takejto 

technológii vás Leon vždy udrží na tej správnej ceste. Na to sa 

môžete spoľahnúť.

MULTIMÉDIÁ

SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA ÚNAVY.
Funkcia rozpoznávania únavy pomáha minimalizovať riziko nehôd v dôsledku straty pozornosti vodiča. Po aktivovaní senzory 

vozidla analyzujú správanie sa vodiča a nastavia štandardy pre prevádzku. Ak systém zaznamená akúkoľvek zmenu v správaní 
sa vodiča, aktivuje zvukový a vizuálny alarm po dobu 5 sekúnd. Ak počas nasledujúcich 15 minút sa vodič nezastaví na prestávku, 

alarm sa opätovne aktivuje. Počas dlhých jázd je systém naprogramovaný tak, aby upozorňoval vodičov s tým, aby si urobili prestávku 
každé 4 hodiny. Systém je pripravený zabrániť vodičom, aby zaspali za volantom, ale nealarmuje vodiča, ak ten už zaspal.

5F0060884B

KÁBEL IPOD ® MITSUMI.
Adaptér pre pripojenie iPod k MEDIA IN. Môžete počúvať hudbu prostredníctvom rádia alebo rádio-navigačného systému 

a reproduktorov vozidla. Zobrazenie názvov a ovládanie cez rádio alebo navigačný systém.
7N5051446

KÁBEL MINI USB MITSUMI.
Adaptér na pripojenie zariadení k mini USB portu alebo MEDIA IN. Môžete počúvať hudbu cez rádio alebo navigačný 

systém.
7N5051510

KÁBEL AUX MITSUMI.
Adaptér, ktorý pripojí zvukové zdroje so zásuvnými kontaktmi slúchadiel (3,5 mm) k MEDIA IN. Hudba sa 
prehráva cez rádio alebo rádio-navigačný systém.
7N5051510A

KÁBEL USB MITSUMI.
Adaptér, ktorý sa pripojí k zvukovým zdrojom prostredníctvom USB alebo Media In. Hudba sa prehráva 
a ovláda prostredníctvom rádia alebo rádio-navigačného systému a reproduktormi vozidla. Obsahuje 
funkciu zobrazenia názvu.
7N5051510B

SYSTÉM KONTROLY RÝCHLOSTI.
Systém na regulovanie rýchlosti je navrhnutý tak, aby pomohol vodičom dodržiavať obmedzenia rýchlosti. 

Pre väčšie pohodlie počas dlhších jázd a pri jazde s prívesným vozidlom. Rýchlosť sa môže fixne nastaviť 
od 30 km/h pomocou volantu. 5F0054690 / 5F0054690A



BEZPEČNOSŤ
Pripútajte sa, prosím

Neexistuje lepší pocit ako istota za volantom s tým, že vy i vaši 

najbližší sa nachádzate počas jazdy v bezpečí a pohodlí. 

Od bezpečnosti pre deti až po ochranu pred slnečným žiarením 

SEAT Leon disponuje Originálnym príslušenstvom, ktoré vám 

poskytne maximálne vylepšenie a spríjemnenie vašej jazdy.



A pokoj v duši pre vás...

SEAT certifikované detské autosedačky sú navrhnuté tak, aby deťom poskytli tú 

najvyššiu úroveň bezpečnosti. Sú prispôsobené veku i hmotnosti dieťaťa, pričom 

nevyvíjajú žiaden tlak na jeho hlavičku alebo krk. Všetky autosedačky sú pritom 

vybavené aj systémom ISOFIX. Komplexne poskytujú vášmu dieťaťu vyšší komfort 

a bezpečnosť a vám pokoj na duši.

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Autosedačka vhodná pre hmotnostnú skupinu I 
(od 9 do 18 kg). Inštaluje sa pomocou bezpečnostných 
pásov vozidla alebo úchytkami ISOFIX. Poťah je 
snímateľný a umývateľný. 
000019221A

BEZPEČNOSTNÝ PÁS TOP TETHER.
Bráni prevráteniu sedačky dopredu pri čelnom náraze. 
Používa sa v kombinácii so sedačkou SEAT Peke G1 
ISOFIX Duo Plus. 
3R0019900

SEAT PEKE G3 PLUS.
Uchytáva sa pomocou 3-bodového 
bezpečnostného pásu. Má výškovo nastaviteľnú 
opierku hlavy (11 polôh). Poťah je snímateľný 
a umývateľný.
000019222A

RECARO YOUNG PROFY PLUS.
Vhodná pre hmotnostné skupiny 0,0 + (až do 13 kg). 
Inštaluje sa pomocou bezpečnostných pásov 
vozidla. Integrovaná rukoväť pre prenášanie 
a odnímateľná strieška. Poťah snímateľný 
a umývateľný. 
000019950B

RECARO YOUNG EXPERT PLUS.
Vhodná pre hmotnostnú skupinu I (od 9 do 18 kg). 
Inštaluje sa pomocou bezpečnostných pásov 
vozidla. Poťah je snímateľný a umývateľný.
000019950C

SEAT FAIR G0/1 S ISOFIX.
Vhodná pre hmotnostnú skupinu 

0,0+,I (do 18 kg). So systémom 
ISOFIX a trojbodovým kotviacim 

systémom. Pre použitie systému 
ISOFIX musí byť zvlášť objednaný 

pomocný rám sedačky. 
000019230J

PODSTAVEC SEAT FAIR G0/1 S RWF ISOFIX.
Pomocný rám sa uchytáva na karosériu vozidla

a zaisťuje najlepšiu ochranu pre dieťa. Peke G0 Plus 
dokážete odpojiť  pomocou jediného kliknutia, zatiaľ

čo podstavec ostane uchytený vo vozidle.
000019230H

SEAT LEON

Detské sedačky Vek (približne) Hmotnosť Orientácia

PEKE G0 PLUS do 15 mesiacov do 13 kg

SEAT FAIR G0/1 S ISOFIX do 4 rokov do 18 kg

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS 9 mesiacov až 4 roky 9 až 18 kg

SEAT PEKE G3 PLUS 4 až 12 rokov 15 až 36 kg

SEAT PEKE G3 KIDFIX 4 až 12 rokov 15 až 36 kg

RECARO YOUNG PROFY PLUS do 15 mesiacov do 13 kg

RECARO YOUNG EXPERT PLUS 9 mesiacov až 4 roky 9 až 18 kg

SEAT PEKE G3 KIDFIX.
Vhodná pre hmotnostné skupiny II, III (15 kg – 
36 kg). Inštaluje sa buď pomocou bezpečnostného 
pásu vozidla alebo iSOFIX a bezpečnostný pás 
vozidla. Výškovo nastaviteľné operadlo. Poťah je 
snímateľný a umývateľný. 
000019904

BEZPEČNOSŤ DETÍ

PEKE G0 PLUS. 
Autosedačka vhodná pre hmotnostnú skupinu 0 + 
(až do 13 kg). Inštaluje sa pomocou bezpečnostných 
pásov vozidla alebo úchytkami ISOFIX so špecifickým 
podstavcom. Integrovaná rukoväť pre prenášanie a 
odnímateľná strieška. Poťah je snímateľný a umývateľný. 
000019220A

PODSTAVEC PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF. 
Pomocný rám sa uchytáva na karosériu vozidla 
a zaisťuje najlepšiu ochranu pre dieťa. Peke G0 Plus 
dokážete odpojiť  pomocou jediného kliknutia, zatiaľ 
čo podstavec ostane uchytený vo vozidle. 
000019230C



Jednoducho pohodlné

SEAT Originálne príslušenstvo ponúka aj dva nové inovatívne 

držiaky, užitočné úložné priestory pre drobné predmety 

namontované diskrétne na stredový panel. Sférická kožená verzia 

sa môže dokonca používať na skladovanie akéhokoľvek predmetu 

– od vašich mobilných telefónov až po perá či vizitky.

DRŽIAK NA DROBNÉ PREDMETY.
Multifunkčný ukladací priestor pre drobné predmety. Montuje sa na stredný 

panel. Inovatívny tvar zabezpečí uloženie viacerých vecí do malého priestoru.
1SL061129

SFÉRICKÝ DRŽIAK NA DROBNÉ PREDMETY.
Inovatívny kožený ukladací priestor pre váš mobil, perá, vizitky, ďalšie 

karty a mnohé iné. Je vybavený špeciálnym otvorom na mince. Atraktívne 
príslušenstvo, ktoré udržiava usporiadané a dostupné viaceré predmety. 

Montuje sa na stredný panel.
1SL061129A

ZÁZNAMNÍK NA SLNEČNÚ CLONU.
Záznamník pre zapísanie poznámok v oblasti slnečnej 

clony. Pripojený pomocou elastického pásu.
1SL052530

Príbeh ochranných plachiet

Aby ste váš SEAT Leon udržali v perfektnom stave čo najdlhšie, 

môžete mu dopriať ochranu polyesterových plachiet. 

Dostupné sú v červenej, čiernej i šedej farbe.

ČIERNA OCHRANNÁ PLACHTA.
5D, SC: 5F0061701A 
ST: 5F9601701A

ŠEDÁ OCHRANNÁ PLACHTA.
5D, SC: 5F0061701B
ST: 5F9601701B

ČERVENÁ OCHRANNÁ PLACHTA.
5D, SC: 5F0061701
ST: 5F9061701

VÝBAVA OCHRANA

KRYT KĽÚČA.
Ozdobný kryt kľúča dokonale chráni elektrické zariadenie a dodáva mu jedinečný vzhľad a povrch. 

Kryt kľúča SEAT: 000087013AF
Kryt kľúča FR: 000087013AE

Kryt kľúča Ecomotive: 000087013AD
Kryt kľúča Leon: 000087013T



Trvalá krása

Pomocou nášho širokého sortimentu ochranných prvkov bude 

vyzerať vaše vozidlo vždy sviežo. Od kobercov pokrývajúcich celú 

podlahu až po slnečné clony – každý detail bol navrhnutý špeciálne 

tak, aby váš SEAT Leon pôsobil vždy neodolateľne. A navyše si 

môžete dať nainštalovať aj predné a zadné parkovacie senzory, 

ktoré vám pomôžu jazdiť bezpečnejšie tým, že vás včas upozornia 

na prekážky, ktoré nie sú tak ľahko viditeľné.

OCHRANA

SLNEČNÉ CLONY.
Ochráni pred slnečnými lúčmi a zabezpečuje dobrú viditeľnosť bez 

ohrozenia bezpečnosti na cestách. Sú užitočné aj pri predchádzaní nočnej 
slepote a jednoducho sa vrátia na miesto.

Zadné 5D: 5F0064365 / Side 5D: 5F0064365A
Zadné SC: 5F0064365B / Side SC: 5F0064365C

PREDNÉ A ZADNÉ ZÁSTERKY.
Chránia podlahu, nárazník, bočné prahy, dvere a zadnú 

časť vozidla pred lietajúcimi kúskami špiny.
Predné: 5F0075111

Zadné 5D, SC: 5F0075101 / 
Zadné 5D FR, SC FR: 5F0075101B

Zadné ST: 5F0075101C / 
Zadné ST FR: 5F0075101D

PREDNÉ A ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY.
Elektronický protikolízny parkovací systém namontovaný na predné 

a zadné nárazníky. Pozostáva zo 4 senzorov na prednom i zadnom 
nárazníku. Predné senzory neplatia pre autá s automatickou prevodovkou 

a s RHD. 
Predné: 5F0054752A

Zadné: 5D: 5F0054752, SC: 5F0054752B, ST: 5F9054752

SADA KOBERCOV SERIE®.
4-dielna sada podlahových kobercov (2 vpredu 
a 2 vzadu). Jemná textúra, hladký dizajn. 
S originálnym SEAT montážnym systémom.
5D, ST: 5F0863011 LOE 
SC: 5F0863011A LOE

OBOJSTRANNÝ KOBEREC NA PODLAHU.
Umiestňuje sa na hornú podlahu batožinového priestoru. S povrchovou 
úpravou koberca na jednej strane a gumenou úpravou na druhej. Dokonale 
sa hodí do batožinového priestoru a chráni ho pred ušpinením spôsobeným 
tekutinami.
5D, SC: 5F0061210 / ST: 5F9061210

SADA GUMENÝCH KOBERCOV.
4-dielna sada podlahových kobercov (2 vpredu 
a 2 vzadu). Vyrobené z nepriepustnej gumy. 
Vrátane originálneho montážneho systému SEAT.
5D, ST: 5F0061500 041
SC: 5F0061500A 041

SADA KOBERCOV VELPIC®.
4-dielna sada podlahových kobercov (2 vpredu 
a 2 vzadu). Vyrobené z jemnej tkaniny. S originálnym 
SEAT montážnym systémom. 
5D, ST: 5F0061675 041
SC: 5F0061675A 041

SIEŤKA MEDZI SEDADLAMI.
Elastická sieťka s rôznymi ukladacími priestormi. 

Môže sa montovať medzi predné sedadlá.
5D, ST: 5F0017221A

ORGANIZÉR DO BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU

Zorganizuje úložný priestor 
a bezpečne udrží vaše nákupy 

na správnom mieste. Zahŕňa dve 
konzoly, ktoré je možné nastaviť tak, 

aby vzniknutý priestor čo najlepšie 
naplnil vaše potreby. Je možné ho 

uchytiť pomocou suchého zipsu 
na dno batožinového priestoru.

1SL061205



Milujte váš Leon

Prispôsobiteľné vaničky či sieťky do batožinového priestoru 

chránia váš náklad počas celej jazdy. A zároveň pomáhajú 

neustále udržiavať poriadok i celkový dobrý vzhľad interiéru 

vášho vozidla.

OCHRANA

PENOVÁ OCHRANNÁ VANIČKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Penová ochranná vanička batožinového priestoru. Prispôsobená rozmerom batožinového priestoru. 

5D, SC: 5F0061205A / ST (iba pre hornú podlahu batožinového priestoru): 5F9061205A

BOXY DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Sada 2 textilných boxov s oddielmi pre skladovanie predmetov v batožinovom priestore. Boxy sú prepojené pomocou 

suchého zipsu a majú vonkajšie držadlá nastaviteľnej dĺžky, ktoré sa môžu používať na vybratie boxov z vozidla.
1SL017221A

OCHRANNÁ VANIČKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Flexibilná ochranná guma, ktorá sa dokonale hodí do batožinového priestoru a chráni ho. 
5D, SC: 5F0061205 / ST (iba pre hornú podlahu batožinového priestoru): 5F9061205

SIEŤKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Čierna flexibilná sieťka na batožinu, ktorá sa používa na udržanie batožiny na mieste. 
Jednoduché pripevnenie so štyrmi upínacími bodmi.
5D, SC: 5P5861873

OCHRANNÁ FÓLIA NA ZADNOM NÁRAZNÍKU.
Priehľadná lepiaca fólia, ktorá sa prispôsobí tvaru 
zadného nárazníka a chráni nakladaciu zónu.
5D, SC: 5F0061197
ST: 5F9061197

DELIACA MREŽA.
Na ochranu pasažierov pred nákladom v batožinovom priestore alebo na prepravu zvierat. 

Neplatí pre vozidlá s posuvnou strechou a s alternatívou deliacej sieťky.
ST: 5F9061205B



ESTRELLA STRIEBORNÁ

TECHNIC ŠEDÁ PIRINEOS ŠEDÁ UNIVERSO ČIERNA

MONTSANT ČERVENÁ

BIELA

BALEA BÉŽOVÁ EMOCION ČERVENÁ

LIMA ZELENÁ

NEVADA BIELA

ALOR MODRÁ APOLO MODRÁ

LAKOVACIE TYČINKY.

Vždy v bezpečí

Buďte pripravení v akejkoľvek situácii. Vybavte váš SEAT Leon doplnkami, 

ktoré ochránia vozidlo i vás v nepriaznivých situáciách.

Majte cestu pod kontrolou

Zimné reťaze Autosock z kolekcie SEAT Originálneho príslušenstva vám pomôžu zaistiť bezpečnosť 

na cestách aj počas zimy. Jednoduchá montáž, rýchla demontáž a garancia značky SEAT 

za akýchkoľvek podmienok.

Váš Leon. Vždy ako nový 

Ošetrujúce a čistiace prostriedky vám pomôžu v starostlivosti o každý detail vášho vozidla. 

Sú špeciálne vyrobené tak, aby odstránili aj tie najodolnejšie špiny. 

A to všetko preto, aby váš SEAT Leon vyzeral vždy ako nový.

Každému jeho vlastná

Zárezy, škrabance a malé nedokonalosti už odteraz 

nebudú problém. Použitím vhodnej farby zhodnej 

s farbou vášho vozidla jednoducho opravíte každý 

nedostatok. Navyše sa všetky farby dodávajú spolu 

s profesionálnymi lakovými ceruzkami, vďaka ktorým 

bude výsledný efekt ešte lepší.

PNEUMATIKY AUTOSOCK TURISPORT

195/65 R15 000091375 AB 000091303D

205/55 R16 000091375 AB 000091303E

225/45 R17 000091301 B 000091375S

225/40 R18 000091301 B 000091375S

DOPLNKY PRE NÚDZOVÉ 
SITUÁCIE.
Výstražný trojuholník, reflexná 
vesta či autolekárnička 
a ďalšie dôležité prostiedky 
na zabezpečenie prvej pomoci.

VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK.
2 kusy: 000093601A
1 kus: 000093600B

REFLEXNÁ VESTA.
000093900SA

OCHRANA SNEHOVÉ REŤAZE

Odstraňovač hmyzu a čistiaci prostriedok na okná / Čistiaci prostriedok na čalúnenie / Čistiaci prostriedok na prístrojovú 
dosku / Čistiaci prostriedok na kožu / Gél na čistenie diskov / Leštiaci vosk / Šampón s voskom / Odmrazovač zámkov / 
Koncentrovaný prostriedok na čistenie okien (1:100) / Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55 °C) 1000 ml / 
Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55 °C) 500 ml / Odmrazovač čelného skla / (500 ml / 1000 ml).

STAROSTLIVOSŤ FARBY



ŠPORT

Obj. číslo

Zliatinový disk 18" čiernej série 5F0071490 041

Zliatinový disk 18" antracitovej série 5F0071490 79Y

Športové pedále ľavostranné riadenie 5F0064200

Nožná opierka LHD 5F0071750

Predný nárazník bez ostrekovača svetla 5F0071060

Predný nárazník s ostrekovačom svetla 5F0071060A

Bočné lišty 5D 5F0071610

Spojler 5D 5F0071606A

Zadný nárazník 5F0071609

Športový výfuk – Diesel 1.6 I 66–77 kW 5F0072000A

Športový výfuk – Diesel 2.0 I 81–110 kW 5F0072000

Športový výfuk – Diesel 2.0 I 135 kW 5F0072000B

Športový výfuk – Benzín 1.2 I 63–77 kW 5F0072000C

Športový výfuk – Benzín 1.4 I 90–103 kW 5F0072000D

Športový výfuk – Benzín 1.8 I 132 kW 5F0072000E

LEON 5D PREPRAVA

Obj. číslo

Strešné nosiče 5F0071100

Nosič bicykla 6L0071128A

Nosič bicykla na ťažné zariadenie 000071128B

Rozšírenie pre 3. bicykel 000071128C

450-litrový strešný box 000071180A

Nosič pre 4 páry lyží resp. 2 snowboardy 3B0071129F

Nosič pre 6 páry lyží resp. 4 snowboardy 3B0071129G

Nosič surfu 000071120HA

Odnímateľné ťažné zariadenie 5F0803881A

Elektrická sada 13 pinová s predinštaláciou 5F0055204

Elektrická sada 13 pinová bez predinštalácie 5F0055204A

7-13 pinový pripájač 3R0055300

Kryt ťažného zariadenia vo verziách Basis Entry, Referenece a Style 5F0803595

Kryt ťažného zariadenie verzia FR 5F0803595A

Sada pripevňovacích popruhov 000017770

VYBAVENIE EXTERIÉRU

Obj. číslo

Vonkajšie dekoračné polepy – Pásy 5F0072525

Vonkajšie dekoračné polepy – Vlajka BASIS 5F0072525A

Vonkajšie dekoračné polepy – Vlajka FR 5F0072525B

VYBAVENIE INTERIÉRU

Obj. číslo

5-rýchlostná hliníková hlavica radiacej páky. 5F0064230

6-rýchlostná hliníková hlavica radiacej páky. 5F0064230A

5-rýchlostná sférická hlavica radiacej páky Tornado Red 5F0064230B

6-rýchlostná sférická hlavica radiacej páky Tornado Red 5F0064230C

5-rýchlostná športová hliníková hlavica radiacej páky 5F0064230D

6-rýchlostná športová hliníková hlavica radiacej páky 5F0064230E

5-rýchlostná hlavica radiacej páky Sport Tornado Red 5F0064230F

6-rýchlostná hlavica radiacej páky Sport Tornado Red 5F0064230G

Dekoračná sada prístrojovej dosky – hliníková, matná 5F0064713

Dekoračná sada prístrojovej dosky červená 5F0064713A

Dekoračná sada prístrojovej dosky karbónová 5F0064713B

Vonkajšie prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele 5F0071691C

Ochranná fólia na bočné prahové lišty 5F0071310

Osvetlené vonkajšie prahové lišty 5F0071691

Prenosná autochladnička 000065200

Napájací kábel k autochladničke 000065201

Transformátor k autochladničke 000065202

Sieťka do batožinového priestoru 5P5861873

Boxy do batožinového priestoru 1SL017221A

Priehradka na drobné predmety do batožinového priestoru 5F0061205B

Sieťka medzi sedadlami 5F0017221A

Držiak na drobné predmety 1SL061129

Sférický držiak na drobné predmety 1SL061129A

Systém na usporiadanie nákladu 1SL061205

Záznamník na slnečnú clonu 1SL052530



MULTIMÉDIA

Obj. číslo

Prenosný 7" DVD prehrávač s dvoma obrazovkami 000051232C

Prenosný 9" DVD prehrávače s dvoma obrazovkami 000051815J

Navigačný systém TomTom® Start 20 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) 000051818AQ

Navigačný systém TomTom® Start 25 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) 000051818AR

Balík TomTom® Start 60 45 krajín (celoživotné mapy) + Extra dlhá podpora 000051818BD

Navigačný systém TomTom® XXL Európa Classic 11 krajín 000051818BB

Navigačný systém TomTom® GO Live 825 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) 000051818AN

Balík TomTom® VIA 130 45 krajín (celoživotné mapy) + Priľnavý disk 000051818BF

Aktualizácia SEAT navigačného systému pre Európu 2014 (V4) 5F0060884D

Aktualizácia SEAT navigačného systému multiregionálnej mapy 2014 (V2) 5F0060884E

Bluetooth® Minikit Plus 000051460H

Systém rozpoznávania únavy 5F0060884B

Tempomat: Balík aktivácie funkcie pre vozidlá s ovládaním na volante 5F0054690

Tempomat: Balík aktivácie funkcie pre vozidlá bez ovládania na volante 5F0054690A

Pripájací kábel USB Mitsumi 7N5051510B

Pripájací kábel mini USB Mitsumi 7N5051510

Pripájací kábel pre iPod® Mitsumi 7N5051446

Pripájací kábel AUX Mitsumi 7N5051510A

Pripájací kábel (jack-jack) 5F0051446

Pripájací kábel USB-iPod® 5F0051446A

BEZPEČNOSŤ

Obj. číslo

Veľké hasiace zariadenie 000093251

Malé hasiace zariadenie 000093250

Autolekárnička 6L0093000

Výstražné trojuholníky (2 kusy) 000093601A

Výstražné trojuholníky (1 kus) 000093600B

Reflexná vesta 000093900SA

Sada žiaroviek 000052173A

Xenónová žiarovka H1 s bielym svetlom 000052001D

Xenónová žiarovka H1 + 90% 000052001M

Xenónová žiarovka H3 + 90% 000052003M

Xenónová žiarovka H7 s bielym svetlom 000052007D

Xenónová žiarovka H7 + 90% 000052007M

Autosock snehové reťaze 195/65 R15 & 205/55 R16 000091375 AB

Autosock snehové reťaze 225/45 R17 & 225/40 R18 000091301 B

Kovové snehové reťaze 195/65 R15 000091303D

Kovové snehové reťaze 205/55 R16 000091303E

Kovové snehové reťaze 225/45 R17 & 225/40 R18 000091375S

Detská bezpečnostná sedačka FAIR G0/1 S iSOFiX 000019230J

Podstavec pre sedačku FAIR G RWF pre G0/1 S 000019230H

Detská bezpečnostná sedačka Peke G0 Plus 000019220A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G1 iSOFiX Duo Plus 000019221A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Plus 000019222A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Kidfix 000019904

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Profi Plus 000019950B

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Expert Plus 000019950C

Bezpečnostný pás Top Tether 3R0019900

Podstavec ISOFIX pre sedačku Peke G0 Plus 000019230C

Predné parkovacie senzory 5F0054752A

Zadné parkovacie senzory 5F0054752

OCHRANA

Obj. číslo

Sada kobercov Serie® 5F0863011 LOE

Sada kobercov Serie® RHD 5F2863011 LOE

Sada gumenných koberecov 5F0061500 041

Sada kobercov Velpic 5F0061675 041

Červená ochranná plachta 5F0061701

Čierna ochranná plachta 5F0061701A

Šedá ochranná plachta 5F0061701B

Ochranná vanička do batožinového priestoru 5F0061205

Penová ochranná vanička do batožinového priestoru 5F0061205A

Obojstranný koberec 5F0061210

Predné zásterky 5F0075111

Zadné zásterky 5F0075101

Zadné zásterky FR 5F0075101B

Ochranná fólia na zadný nárazník 5F0061197

Bočné slnečné clony 5F0064365A

Slnečná clona na zadné okno 5F0064365

Kryt kľúča – s logom Leon 000087013T

Kryt kľúča s logom SEAT 000087013AF

Kryt kľúča – dizajn Ecomotive 000087013AD

Kryt kľúča – dizajn FR 000087013AE

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Obj. číslo

Elektrický osviežovač vzduchu 000091500

Osviežovač vzduchu Limoncello 000091500B

Osviežovač vzduchu Insilver Passion 000091500C

Náplň do osviežovača vzduchu Insilver & Limoncello 000091500D

Náplň do osviežovača vzduchu Insilver Passion 000091500E

Náplň do osviežovača vzduchu červené ovocie 000091500FR

Náplň do osviežovača vzduchu jemné bylinky 00091500HS

Náplň do osviežovača vzduchu zmes ovocia 000091500FM

Náplň do osviežovača vzduchu svieža mäta 000091500MC

Lakovacia tyčinka Biela 000098500L B9A

Lakovacia tyčinka Emocion červená 000098500L S3H

Lakovacia tyčinka Nevada Biela 000098500LMS9R

Lakovacia tyčinka Estrella strieborná 000098500LMX7W

Lakovacia tyčinka Balea béžová 000098500LMS1U

Lakovacia tyčinka Lima zelená 000098500LMS6Q

Lakovacia tyčinka Apolo modrá 000098500LMW5P

Lakovacia tyčinka Montsant červená 000098500LMS3Q

Lakovacia tyčinka Pirineos sivá 000098500LMX7R

Lakovacia tyčinka Universo Black 000098500LMZ9Y

Lakovacia tyčinka Alor modrá 000098500LMW5N

Lakovacia tyčinka Technic šedá 000098500LMS7K

Odstraňovač hmyzu a čistiaci prostriedok na okná 00S096300S

Čistiaci prostriedok na čalúnenie 00S096301S

Gél na čistenie kolies 00S096304S 

Čistiaci prostriedok na prístrojovú dosku 00S096307S 

Koncentrovaný prostriedok na čistenie okien (1:100) 00S096311S

Šampón s voskom 00S096316S 

Leštiaci vosk 00S096318S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov s rozmrazovačom (-55 °C) 500 ml 00S096319S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov s rozmrazovačom (-55 °C) 1 000 ml 00S096320S

Odmrazovač čelného skla 00S096322S 



ŠPORT

Obj. číslo

Zliatinový disk 18" čiernej série 5F0071490 041

Zliatinový disk 18" antracitovej série 5F0071490 79Y

Športové pedále ľavostranné riadenie 5F0064200

Nožná opierka LHD 5F0071750

Predný nárazník bez ostrekovača svetla 5F0071060

Predný nárazník s ostrekovačom svetla 5F0071060A

Bočné lišty SC 5F0071610A

Spojler SC 5F0071606B

Zadný nárazník 5F0071609

Športový výfuk – Diesel 1.6 I 66–77 kW 5F0072000A

Športový výfuk – Diesel 2.0 I 81–110 kW 5F0072000

Športový výfuk – Diesel 2.0 I 135 kW 5F0072000B

Športový výfuk – Benzín 1.2 I 63–77 kW 5F0072000C

Športový výfuk – Benzín 1.4 I 90–103 kW 5F0072000D

Športový výfuk – Benzín 1.8 I 132 kW 5F0072000E

LEON SC PREPRAVA

Obj. číslo

Strešné nosiče 5F0071100A

Nosič bicykla 6L0071128A

Nosič bicykla na ťažné zariadenie 000071128B

Rozšírenie pre 3. bicykel 000071128C

450-litrový strešný box 000071180A

Nosič pre 4 páry lyží resp. 2 snowboardy 3B0071129F

Nosič pre 6 páry lyží resp. 4 snowboardy 3B0071129G

Nosič surfu 000071120HA

Odnímateľné ťažné zariadenie 5F0803881A

Elektrická sada 13 pinová s predinštaláciou 5F0055204

Elektrická sada 13 pinová bez predinštalácie 5F0055204A

7-13 pinový pripájač 3R0055300

Kryt ťažného zariadenia vo verziách Basis Entry, Referenece a Style 5F0803595

Kryt ťažného zariadenie verzia FR 5F0803595A

Sada pripevňovacích popruhov 000017770

VYBAVENIE EXTERIÉRU

Obj. číslo

Vonkajšie dekoračné polepy – Pásy 5F0072525C

Vonkajšie dekoračné polepy – Vlajka BASIS 5F0072525A

Vonkajšie dekoračné polepy – Vlajka FR 5F0072525B

VYBAVENIE INTERIÉRU

Obj. číslo

5-rýchlostná hliníková hlavica radiacej páky. 5F0064230

6-rýchlostná hliníková hlavica radiacej páky. 5F0064230A

5-rýchlostná sférická hlavica radiacej páky Tornado Red 5F0064230B

6-rýchlostná sférická hlavica radiacej páky Tornado Red 5F0064230C

5-rýchlostná športová hliníková hlavica radiacej páky 5F0064230D

6-rýchlostná športová hliníková hlavica radiacej páky 5F0064230E

5-rýchlostná hlavica radiacej páky Sport Tornado Red 5F0064230F

6-rýchlostná hlavica radiacej páky Sport Tornado Red 5F0064230G

Dekoračná sada prístrojovej dosky – hliníková, matná 5F0064713

Dekoračná sada prístrojovej dosky červená 5F0064713A

Dekoračná sada prístrojovej dosky karbónová 5F0064713B

Vonkajšie prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele 5F0071691A

Ochranná fólia na bočné prahové lišty 5F0071310A

Osvetlené vonkajšie prahové lišty 5F0071691B

Prenosná autochladnička 000065200

Napájací kábel k autochladničke 000065201

Transformátor k autochladničke 000065202

Sieťka do batožinového priestoru 5P5861873

Boxy do batožinového priestoru 1SL017221A

Priehradka na drobné predmety do batožinového priestoru 5F0061205B

Sieťka medzi sedadlami 1SL061129

Sférický držiak na drobné predmety 1SL061129A

Systém na usporiadanie nákladu 1SL061205

Záznamník na slnečnú clonu 1SL052530



MULTIMÉDIA

Obj. číslo

Prenosný 7" DVD prehrávač s dvoma obrazovkami 000051232C

Prenosný 9" DVD prehrávače s dvoma obrazovkami 000051815J

Navigačný systém TomTom® Start 20 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) 000051818AQ

Navigačný systém TomTom® Start 25 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) 000051818AR

Balík TomTom® Start 60 45 krajín (celoživotné mapy) + Extra dlhá podpora 000051818BD

Navigačný systém TomTom® XXL Európa Classic 11 krajín 000051818BB

Navigačný systém TomTom® GO Live 825 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) 000051818AN

Balík TomTom® VIA 130 45 krajín (celoživotné mapy) + Priľnavý disk 000051818BF

Aktualizácia SEAT navigačného systému pre Európu 2014 (V4) 5F0060884D

Aktualizácia SEAT navigačného systému multiregionálnej mapy 2014 (V2) 5F0060884E

Bluetooth® Minikit Plus 000051460H

Systém rozpoznávania únavy 5F0060884B

Tempomat: Balík aktivácie funkcie pre vozidlá s ovládaním na volante 5F0054690

Tempomat: Balík aktivácie funkcie pre vozidlá bez ovládania na volante 5F0054690A

Pripájací kábel USB Mitsumi 7N5051510B

Pripájací kábel mini USB Mitsumi 7N5051510

Pripájací kábel pre iPod® Mitsumi 7N5051446

Pripájací kábel AUX Mitsumi 7N5051510A

Pripájací kábel (jack-jack) 5F0051446

Pripájací kábel USB-iPod® 5F0051446A

BEZPEČNOSŤ

Obj. číslo

Veľké hasiace zariadenie 000093251

Malé hasiace zariadenie 000093250

Autolekárnička 6L0093000

Výstražné trojuholníky (2 kusy) 000093601A

Výstražné trojuholníky (1 kus) 000093600B

Reflexná vesta 000093900SA

Sada žiaroviek 000052173A

Xenónová žiarovka H1 s bielym svetlom 000052001D

Xenónová žiarovka H1 + 90% 000052001M

Xenónová žiarovka H3 + 90% 000052003M

Xenónová žiarovka H7 s bielym svetlom 000052007D

Xenónová žiarovka H7 + 90% 000052007M

Autosock snehové reťaze 195/65 R15 & 205/55 R16 000091375 AB

Autosock snehové reťaze 225/45 R17 & 225/40 R18 000091301 B

Kovové snehové reťaze 195/65 R15 000091303D

Kovové snehové reťaze 205/55 R16 000091303E

Kovové snehové reťaze 225/45 R17 & 225/40 R18 000091375S

Detská bezpečnostná sedačka FAIR G0/1 S iSOFiX 000019230J

Podstavec pre sedačku FAIR G RWF pre G0/1 S 000019230H

Detská bezpečnostná sedačka Peke G0 Plus 000019220A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G1 iSOFiX Duo Plus 000019221A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Plus 000019222A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Kidfix 000019904

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Profi Plus 000019950B

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Expert Plus 000019950C

Bezpečnostný pás Top Tether 3R0019900

Podstavec ISOFIX pre sedačku Peke G0 Plus 000019230C

Predné parkovacie senzory 5F0054752A

Zadné parkovacie senzory 5F0054752B

OCHRANA

Obj. číslo

Sada kobercov Serie® 5F0863011A LOE

Sada kobercov Serie® RHD 5F2863011A LOE

Sada gumenných koberecov 5F0061500A 041

Sada kobercov Velpic 5F0061675A 041

Červená ochranná plachta 5F0061701

Čierna ochranná plachta 5F0061701A

Šedá ochranná plachta 5F0061701B

Ochranná vanička do batožinového priestoru 5F0061205

Penová ochranná vanička do batožinového priestoru 5F0061205A

Obojstranný koberec 5F0061210

Predné zásterky 5F0075111

Zadné zásterky 5F0075101

Zadné zásterky FR 5F0075101B

Ochranná fólia na zadný nárazník 5F0061197

Bočné slnečné clony 5F0064365C

Slnečná clona na zadné okno 5F0064365B

Kryt kľúča – s logom Leon 000087013T

Kryt kľúča s logom SEAT 000087013AF

Kryt kľúča – dizajn Ecomotive 000087013AD

Kryt kľúča – dizajn FR 000087013AE

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Obj. číslo

Elektrický osviežovač vzduchu 000091500

Osviežovač vzduchu Limoncello 000091500B

Osviežovač vzduchu Insilver Passion 000091500C

Náplň do osviežovača vzduchu Insilver & Limoncello 000091500D

Náplň do osviežovača vzduchu Insilver Passion 000091500E

Náplň do osviežovača vzduchu červené ovocie 000091500FR

Náplň do osviežovača vzduchu jemné bylinky 00091500HS

Náplň do osviežovača vzduchu zmes ovocia 000091500FM

Náplň do osviežovača vzduchu svieža mäta 000091500MC

Lakovacia tyčinka Biela 000098500L B9A

Lakovacia tyčinka Emocion červená 000098500L S3H

Lakovacia tyčinka Nevada Biela 000098500LMS9R

Lakovacia tyčinka Estrella strieborná 000098500LMX7W

Lakovacia tyčinka Balea béžová 000098500LMS1U

Lakovacia tyčinka Lima zelená 000098500LMS6Q

Lakovacia tyčinka Apolo modrá 000098500LMW5P

Lakovacia tyčinka Montsant červená 000098500LMS3Q

Lakovacia tyčinka Pirineos sivá 000098500LMX7R

Lakovacia tyčinka Universo Black 000098500LMZ9Y

Lakovacia tyčinka Alor modrá 000098500LMW5N

Lakovacia tyčinka Technic šedá 000098500LMS7K

Odstraňovač hmyzu a čistiaci prostriedok na okná 00S096300S

Čistiaci prostriedok na čalúnenie 00S096301S

Gél na čistenie kolies 00S096304S 

Čistiaci prostriedok na prístrojovú dosku 00S096307S 

Koncentrovaný prostriedok na čistenie okien (1:100) 00S096311S

Šampón s voskom 00S096316S 

Leštiaci vosk 00S096318S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov s rozmrazovačom (-55 °C) 500 ml 00S096319S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov s rozmrazovačom (-55 °C) 1 000 ml 00S096320S

Odmrazovač čelného skla 00S096322S 



ŠPORT

Obj. číslo

Zliatinový disk 18" čiernej série 5F0071490 041

Zliatinový disk 18" antracitovej série 5F0071490 79Y

Športové pedále ľavostranné riadenie 5F0064200

Nožná opierka LHD 5F0071750

Ochrana proti odcudzeniu kolies 000071500

Bezpečnostné skrutky 000071510A

LEON ST TRANSPORT

Obj. číslo

Základný strešný nosič 5F9071101

Odnímateľné ťažné zariadenie 5F9803881

Elektrická sada 13 pinová bez predinštalácie 5F0055204C

Elektrická sada 13 pinová s predinštaláciou 5F0055204B

7-13 pinový pripájač 3R0055300

Kryt ťažného zariadenie verzia Basis 5F9803595

450-litrový strešný box 000071180A

Nosič surfu 000071120HA

Nosič pre 4 páry lyží resp. 2 snowboardy 3B0071129F

Nosič pre 6 páry lyží resp. 4 snowboardy 3B0071129G

Nosič bicykla 6L0071128A

Nosič bicykla na ťažné zariadenie 000071128B

Rozšírenie pre 3. bicykel 000071128C

Sada pripevňovacích popruhov 000017770

VYBAVENIE INTERIÉRU

Obj. číslo

5-rýchlostná hliníková hlavica radiacej páky. 5F0064230

6-rýchlostná hliníková hlavica radiacej páky. 5F0064230A

5-rýchlostná sférická hlavica radiacej páky Tornado Red 5F0064230B

6-rýchlostná sférická hlavica radiacej páky Tornado Red 5F0064230C

5-rýchlostná športová hliníková hlavica radiacej páky 5F0064230D

6-rýchlostná športová hliníková hlavica radiacej páky 5F0064230E

5-rýchlostná hlavica radiacej páky Sport Tornado Red 5F0064230F

6-rýchlostná hlavica radiacej páky Sport Tornado Red 5F0064230G

Dekoračná sada prístrojovej dosky – hliníková, matná 5F0064713

Dekoračná sada prístrojovej dosky červená 5F0064713A

Dekoračná sada prístrojovej dosky karbónová 5F0064713B

Vonkajšie prahové lišty z nehrdzavejúcej ocele 5F0071691C

Ochranná fólia na bočné prahové lišty 5F0071310

Osvetlené vonkajšie prahové lišty 5F0071691

Prenosná autochladnička 000065200

Napájací kábel k autochladničke 000065201

Transformátor k autochladničke 000065202

Systém na usporiadanie nákladu 1SL061205

Sieťka medzi sedadlami 5F0017221A

Držiak na drobné predmety 1SL061129

Sférický držiak na drobné predmety 1SL061129A

Záznamník na slnečnú clonu 1SL052530

Boxy do batožinového priestoru 1SL017221A



MULTIMÉDIA

Obj. číslo

Prenosný 7" DVD prehrávač s dvoma obrazovkami 000051232C

Prenosný 9" DVD prehrávače s dvoma obrazovkami 000051815J

Tablet 7" s 2 obrazovkami 000051805A

Navigačný systém TomTom® Start 20 Europe 22 krajín 000051818AQ

Navigačný systém TomTom® Start 25 Europe 22 krajín 000051818AR

Balík TomTom® Start 60 45 krajín (celoživotné mapy) + Extra dlhá podpora 000051818BD

Navigačný systém TomTom® XXL Európa Classic 11 krajín 000051818BB

Navigačný systém TomTom® XL Europe 42 krajín 000051818P

Navigačný systém TomTom® GO Live 825 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) 000051818AN

Navigačný systém TomTom® GO Live 1005 Europe – 45 krajín (celoživotné mapy) + 3 Live 
service zadarmo

000051818AN

Navigačný systém TomTom® GO Live Camping 45 krajín 000051818BG

Balík TomTom® VIA 130 45 krajín (celoživotné mapy) + Priľnavý disk 000051818BF

Aktualizácia SEAT navigačného systému pre Európu 2014 (V4) 5F0060884D

Aktualizácia SEAT navigačného systému multiregionálnej mapy 2014 (V2) 5F0060884E

Bluetooth hands free Parrot® MKI 9000 000051460K

Bluetooth hands free Parrot® MKI 9100 000051466K

Bluetooth hands free Bluetooth® Minikit Plus 000051460H

Systém rozpoznávania únavy 5F0060884B

Tempomat: Balík aktivácie funkcie pre vozidlá s ovládaním na volante 5F0054690

Tempomat: Balík aktivácie funkcie pre vozidlá bez ovládania na volante 5F0054690A

Pripájací kábel USB Mitsumi 7N5051510B

Pripájací kábel mini USB Mitsumi 7N5051510

Pripájací kábel pre iPod® Mitsumi 7N5051446

Pripájací kábel AUX Mitsumi 7N5051510A

Pripájací kábel (jack-jack) 5F0051446

Pripájací kábel USB-iPod® 5F0051446A

BEZPEČNOSŤ

Obj. číslo

Veľké hasiace zariadenie 000093251

Malé hasiace zariadenie 000093250

Autolekárnička 6L0093000

Výstražné trojuholníky (2 kusy) 000093601A

Výstražné trojuholníky (1 kus) 000093600B

Reflexná vesta 000093900SA

Sada žiaroviek 000052173A

Xenónová žiarovka H1 s bielym svetlom 000052001D

Xenónová žiarovka H1 + 90% 000052001M

Xenónová žiarovka H3 + 90% 000052003M

Xenónová žiarovka H7 s bielym svetlom 000052007D

Xenónová žiarovka H7 + 90% 000052007M

Autosock snehové reťaze 195/65 R15 & 205/55 R16  000091375 AB 

Autosock snehové reťaze 225/45 R17 & 225/40 R18 000091301 B

Kovové snehové reťaze 195/65 R15 000091303D

Kovové snehové reťaze 205/55 R16 000091303E

Kovové snehové reťaze 225/45 R17 & 225/40 R18 000091375S

Detská bezpečnostná sedačka FAIR G0/1 S iSOFiX 000019230J

Podstavec pre sedačku FAIR G RWF pre G0/1 S 000019230H

Detská bezpečnostná sedačka Peke G0 Plus 000019220A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G1 iSOFiX Duo Plus 000019221A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Plus 000019222A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Kidfix 000019904

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Profi Plus 3R0019900

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Expert Plus 000019230C

Bezpečnostný pás Top Tether 000019950B

Podstavec ISOFIX pre sedačku Peke G0 Plus 000019950C

Predné parkovacie senzory 5F0054752A

Zadné parkovacie senzory 5F9054752

OCHRANA

Obj. číslo

Sada kobercov Serie® 5F0863011 LOE

Sada kobercov Velpic® 5F0061675 041

Sada gumenných kobercov 5F0061500 041

Sada kobercov Serie® RHD 5F2863011 LOE

Červená ochranná plachta 5F9061701

Čierna ochranná plachta 5F9061701A

Šedá ochranná plachta 5F9061701B

Ochranná vanička do batožinového priestoru 5F9061205

Penová ochranná vanička do batožinového priestoru 5F9061205A

Deliaca mreža 5F9061205B

Obojstranný koberec 5F9061210

Predné zásterky 5F0075111

Zadné zásterky 5F0075101C

Zadné zásterky FR 5F0075101D

Ochranná fólia na zadný nárazník 5F9061197

Kryt kľúča – s logom Leon 000087013T

Kryt kľúča s logom SEAT 000087013AF

Kryt kľúča – dizajn Ecomotive 000087013AD

Kryt kľúča – dizajn FR 000087013AE

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Obj. číslo

Elektrický osviežovač vzduchu 000091500

Osviežovač vzduchu Limoncello 000091500B

Osviežovač vzduchu Insilver Passion 000091500C

Náplň do osviežovača vzduchu Insilver & Limoncello 000091500D

Náplň do osviežovača vzduchu Insilver Passion 000091500E

Náplň do osviežovača vzduchu červené ovocie 000091500FR

Náplň do osviežovača vzduchu jemné bylinky 00091500HS

Náplň do osviežovača vzduchu zmes ovocia 000091500FM

Náplň do osviežovača vzduchu svieža mäta 000091500MC

Lakovacia tyčinka Biela 000098500L B9A

Lakovacia tyčinka Emocion červená 000098500L S3H

Lakovacia tyčinka Nevada Biela 000098500LMS9R

Lakovacia tyčinka Estrella strieborná 000098500LMX7W

Lakovacia tyčinka Balea béžová 000098500LMS1U

Lakovacia tyčinka Lima zelená 000098500LMS6Q

Lakovacia tyčinka Apolo modrá 000098500LMW5P

Lakovacia tyčinka Montsant červená 000098500LMS3Q

Lakovacia tyčinka Pirineos sivá 000098500LMX7R

Lakovacia tyčinka Universo Black 000098500LMZ9Y

Lakovacia tyčinka Alor modrá 000098500LMW5N

Lakovacia tyčinka Technic šedá 000098500LMS7K

Odstraňovač hmyzu a čistiaci prostriedok na okná 00S096300S

Čistiaci prostriedok na čalúnenie 00S096301S

Gél na čistenie kolies 00S096304S 

Čistiaci prostriedok na prístrojovú dosku 00S096307S 

Koncentrovaný prostriedok na čistenie okien (1:100) 00S096311S

Šampón s voskom 00S096316S 

Leštiaci vosk 00S096318S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov s rozmrazovačom (-55 °C) 500 ml 00S096319S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov s rozmrazovačom (-55 °C) 1 000 ml 00S096320S

Odmrazovač čelného skla 00S096322S 



Spoločnosť SEAT nepretržite pracuje na vývoji svojich produktov a vyhradzuje si právo na zmenu špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie v tejto brožúre sú preto iba informačné. Spoločnosť SEAT vyvíja maximálne úsilie pre aktuálnosť a presnosť údajov v čase vydania tejto publikácie,
avšak najnovšie informácie je potrebné si overiť u vášho autorizovaného SEAT servisného partnera. Z dôvodu technológie tlače sa vytlačené farby môžu mierne
líšiť od skutočnej farby lakov a materiálov. Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie tejto brožúry alebo jej ľubovoľnej časti je zakázané.

SEAT odporúča

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 TECHNOLOGY TO ENJOY. 
My sme SEAT.
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