Stick ut från mängden.
LIMITED EDITION

Nya Leon CUPRA R.
Nya SEAT Leon CUPRA R är din chans att äga en helt unik bil – bara 799 exemplar kommer att tillverkas.
Varje bil är numrerad och utrustad med vår mest kraftfulla motor och den senaste tekniken. En sällsynt
kopparlook och detaljer i kolfiber gör den svår att missa.

Pris 399 900 kr – fullt utrustad.

Backspeglar i kopparfärg

Instegslist

Synliga, dubbla avgasrör

19” lättmetallfälgar, Brembo bromsar

799 unika exemplar

Ta plats
och njut.

Sportdisplay

Alcantaraklädd ratt

Skålade säten och lyxig Alcantarainteriör. Detaljer i kopparfärg och ett exklusivt nummeremblem. Varje
detalj är noggrant utformad för att ge bilen en unik touch. Nyckellöst system, adaptiv farthållare och
ljud från BeatsAudio™ är bara några exempel på allt som ger dig en fulländad körupplevelse.

Sportstolar

Kolfiberdetaljer

BeatsAudio™

Pirineos Grey Metallic

STANDARDUTRUSTNING
SÄKERHET

ELEKTRONIK

6 krockkuddar (2 fram, 2 sidan fram och 2
krockgardiner)

Automatisk ”Coming home”- och ”Leaving home”funktion

Bältespåminnare fram och bak

Fönsterhissar fram och bak

4 ISOFIX-fästen för barnstol i baksätes ytterplatser

12 V fram

2 hållare för styrning av bältet i baksätet

Elmanövrerade, uppvärmda och infällbara ytterspeglar
med parkeringsläge och sänkningsfunktion höger sida

Automatisk mulikollisionsbroms
ASR och ABS
Adaptiv farthållare (ACC) med Front Assist (Autobroms
med fotgängarskydd och Stop&Go)
ESC däcktrycksvarningsindikator
Differentialspärr fram VAQ
EPB Elektrisk parkeringsbroms inkl Auto-Hold
Knapp för avaktivering av ESC
Knäairbag på förarsida inklusive urkopplingsbar
passagerarkrockkudde
Trötthetsvarnare, akustisk bältesvarning
Stöldlarm med kupéövervakning och Safe låsning
Hjulbultar med stöldskydd
EXTERIÖR
CUPRA 19” lättmetallfälgar i kopparfärg
Nödreservhjul 18”

Upplyst handskfack
Växlingsindikator
Centrallås, fjärrkontroll med 2 fällbara nycklar och
selektiv öppning av bagageluckan (3 knappar) + Safe
funktion + Autolock
Sportdisplay i svart och vit
Sport-HMI
SEAT Navi System Plus: 8” smart pekskärm.
Ljudfunktioner: MP3/WMA. Anslutningsmöjligheter: 2×USB (Apple®-chip)/2×SD-kort/DVD/
AUX-in/Bluetooth® (telefon och ljudströmning)/
WLAN-anslutning + röstigenkänning med
navigeringsfunktionalitet. Med 3,5” instrumentkluster i
färg SEAT Full Link (Apple CarPlay + Mirror Link) + SMS,
e-post + Real-/3D-navigering 10Gb hårddisk inklusive
kartografi
BeatsAudio: 10 högtalare totalt i bilen förstärkare på
400 watt placerad i bagageutrymmet

KOMFORTPAKET: Innerspegel med regn- och ljussensor,
automatisk ”Coming home”- och ”Leaving home”funktion samt vindrutetorkarkontroll
VINTERPAKET: Uppvärmda framsäten,
spolarmunstycken, sidospeglar
INTERIÖR
Svart CUPRA-interiör med detaljer i kopparfärg
Svart innertak
Interiörpaket krom med dekorlister
Numrering vid handskfack 1-799
Sportstolar med svart interiör utan svankinställning
(kraftigt skålade)
Höjdinställning av förar- och passagerarstolen
Nackstöd fram med WOKS-system, 3 nackstöd bak
Baksätets ryggstöd 1/3 och 2/3 del- och fällbart med
armstöd bak
Nät på vänster sida i bagageutrymmet
Solskydd på förar- och passagerarsidan, klädd och
upplyst spegel, korthållare på förarsidan
Hög mittkonsol: Box, mugghållare, luftutsläpp bak och
armstöd för framsäten integrerade
Progressiv styrning

Performance-paket ifrån SEAT Sport inkl kraftiga
bromsar ifrån Brembo med svarta bromsok.

Digital Audio Broadcasting (DAB)
Kessy (Keyless entry + go) nyckellöst system, My Beat

Alcantaraklädd ratt med logotyp och dekorsömnad i
kopparfärg

Ytterspeglar i kopparfärg			
Speciell CUPRA-fjädring		

Parkeringssensorer fram och bak + OPS

4 lastringar i bagageutrymmet

Backkamera

Varningssummer när lamporna är tända (inne)

SEAT FULL LED: Inkl. LED-strålkastare med LED DRL och
SEAT LED Highway Assist och Full LED-strålkastare bak
(nummerskylt med LED-lampa)

Climatronic med 2-zoner och Air Care

CUPRA R-text på bakluckan
Tanklucka kopplad till centrallås		
Svart högglans på B- och C-stolparna
Synligt, runt avgasrör (båda sidor)
Mörktonade bakrutor
LED-panel i dörren med flerfärgsbelysning
(omgivningsbelysning)		
AERODYNAMIKPAKET: Bak- och sidospoilers SEAT Sport
Metalliclack, Pirineos Grey alternativt Midnight Black

SEAT KÖRPROFIL: Styrrespons, gaspedalrespons,
sound actor och adaptiv chassikontroll (DCC)
LED-INNERBELYSNINGSPAKET: Läsbelysning (fram
och bak) med omgivningsspotlight, sminkbelysning,
belysning av fotutrymmet, bagageutrymmesbelysning,
belysning av mittkonsolområdet

Aluminiumklädda pedaler
CUPRA-aluminiumtröskel i framdörrarna

MOTOR

2.0 TSI 310 hk (228 KW)

Grupp 1 -/ 2- förhållande

3,944 / 3,087

Typ (cylinder/ventiler)

4/16

Hastighet 1 000 r/min. i IV/V/VI/VII (km/h)

27,0/34,3/41,2/–

Slagvolym (cm3)

1984

Cylinderdiameter och slaglängd (mm)

82,5×92,8

CHASSI

Kompressionsförhållande

9,3

Framfjädring

Maximal effekt (kW(hk)/ vid r/min)

228 (310)/5800–6500

Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk

Maximalt vridmoment (Nm/vid r/min)

380/1800-5700

Bakfjädring

Bränslesystem

TSI direktinsprutning

Multilänkaxel, spiralfjädrar och hydraulisk stötdämpare

Överladdning

Turboladdad

Styrningssystem

Bränsletyp

Bensin 98 oktan

R-EPS (Rack Electric Power System),
version med DCC

Miljöklass

EU6

Vänddiameter (m)

10,5

Bromssystem

Hydraulisk tvåkrets, diagonalt delat,
med bromsservo

Typ fram- och bakbromsar

Ventilerade skivbromsar fram bak

Maxhastighet (km/h)

250

Bromsar fram (mm)

370x32

Acceleration 0-80 km/h (s)

4,7

Bromsar bak (mm)

310×22

Acceleration 0–100 km/h [s]

5,8

Acceleration 80–120 km/h (s) vid V

6,9

HJUL

Acceleration 1 000 m (s)

25

Fälgar

8J×19 ET40

Däck

235/35 R19 91Y

PRESTANDA

BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Stadskörning (l/100 km)

9,9

MÅTT

Landsvägskörning (l/100 km)

5,8

Typ

5 Dörrar

Blandad förbrukning (l/100 km)

7,3

Längd/bredd/höjd (mm)

4324/1816/1435

Hjulbas (mm)

2631

Hjulbredd fram/bak (mm)

1568/1543

KOLDIOXIDUTSLÄPP
CO2 stadskörning (g/100 km)

228

Bagageutrymmets kapacitet (1)

380

CO2 landsvägskörning (g/100 km)

136

Bensintankkapacitet (l)

50

CO2 blandad körning (g/100 km)

170
VIKTER
Tjänstevikt med förare (kg)

1457

Växellådetyp

6-vxl man växellåda med framhjulsdrift

Tjänstevikt med förare (kg) fram/bak

850/538

Utväxlingsförhållande

I = 3,357, II = 2,087, III = 1,481,

Maximal totalvikt (kg)

1930

VÄXELLÅDA

IV = 1,088, V = 1,097, VI = 0,912, R = 3,990
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SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information.
Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se.
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