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Livet i kubik  
helt enkelt.

Se dig om. Är det vägarna du ser? Eller början på något nytt? 
Problem? Eller möjligheter? Det vi på SEAT ser, är världen i 
sin fulla prakt. Det ligger i vår natur. Vi kommer från en plats 
som sjuder av kreativitet och energi. Där annorlunda är ett 
helt naturligt sätt att göra något på. Därför är allt vi tar fram – 
från bilar till nya mobilitetslösningar – skapat för att ge dig ett  
intensivare, behagligare och mer upplevelserikt liv.
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En bil som är 
en helt annan 
historia. 

Tänk på den där rushen du får när du dras med i något 
nytt! Det känns spännande. Som att vara helt uppfylld 
av frihet. Ibland varar den känslan länge nog för att 
skapa massor av nya historier att berätta. Precis så är 
SEAT Leon – en bil tillverkad i Barcelona för de som vet 
att en frestelse kan sitta i länge.
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Bestående 
attraktionskraft.

Den fjärde generationen av SEAT Leon tar historien  
till ny nivå – med ett överflöd av elegans och substans. 
Med tuff design, innovativ säkerhetsteknik och smidig 
uppkoppling för en verkligt dynamisk körupplevelse. 
Vidga dina vyer och låt världen skina i ljuset av Full LED-
strålkastare. Och nu har du också fler motorer att välja 
mellan – både SEAT Leon och storebror Leon Sportstourer 
kan fås i laddhybridutförande. Ta steget – låt dig förföras.



Rent hypnotisk 
design.

Det är svårt att sluta stirra när man ser något snyggt. 
Till exempel den snygga Diamond-grillen och Full 
LED-strålkastarna fram, eller LED belysningen som 
sträcker sig över hela bakpartiet. Smakfullt designade 
för bättre proportioner och ett ännu mer imponerande 
helhetsintryck. Exteriören på SEAT Leon ståtar med 
mjukt svepande ytor och dynamiska linjer som ger 
bilen en både fräschare och sportigare look. En bil som 
verkligen sticker ut – även när den står stilla.
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Fall för frestelsen!

Med detaljer som gör resan ännu mer njutbar, är det nästan 
omöjligt att låta bli. SEAT Leon är utrustad med de maskin-
bearbetade 18"-lättmetallfälgarna Performance. Och med sitt 
rinnande ljus, visar de dynamiska blinkrarna andra trafikanter 
vart du är på väg på ett verkligt iögonfallande sätt. Få lite skön 
svalka ombord med ett panoramasoltak. LEON-logotypen bak 
sätter pricken över i.
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Rent lysande ur alla vinklar. LED-stämningsbelysningen 
hälsar dig välkommen ombord genom att tända en 
ljusbåge som sträcker sig över hela instrumentpanelen. 
Den här ljuslisten kombinerar dessutom form med 
funktion genom att blinka för att varna dig om försöker 
öppna dörren när någon närmar sig bakifrån. 
Navigationssystemet (10") i mitten har ett berörings-
känsligt skjutreglage och är vinklat mot dig för att vara 
lättare att använda. Bekvämare, och mer uppkopplat.

Du kan lämna  
belysningen på.



Mer att 
imponeras av.

Hoppa in och sätt dig skönt tillrätta – sätesklädseln i 
Dinamica-mikrofiber stegrar välbehaget. Leon Sportstourer 
rymmer hela 1.600 liter med nedfällt baksäte. Dessutom 
ger den elmanövrerade bakluckan dig enkel tillgång till 
lastutrymmet. Vifta lite med foten under stötfångaren bara, 
så öppnas det upp automatiskt. Praktiskt när du har 
händerna fulla! Skulle du behöva ännu mer plats, kan det 
flexibla  sätessystemet enkelt anpassas efter dina behov.
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Massor av 
möjligheter.

Musik, information längs färdvägen, navigationskartor i 3D och 
klimatreglering; allt finns där för att göra din resa ännu bekvämare. 
Anpassa Digital Cockpit så att informationen visas precis som just 
du vill ha det. Du kan också para ihop din smartphone med det 
högupplösta 10"-navigationsystemet och låta det spegla tele-
fonen. 

Vill du själv kunna finavstämma bilen? Enkelt! Välj en körprofil som 
passar för att t.ex. ge bilen mjukare dämpning, eller för energisnål 
ekokörning. Nu kan du dessutom styra allt med rösten – systemet 
förstår naturligt tal. Behåll händerna tryggt på ratten och berätta 
istället för din Leon vad du vill att den ska göra för dig. 
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Full uppkoppling  
för full frihet. 
Både i och utanför bilen ger appen SEAT CONNECT dig tillgång till din Leon med ett par knapptryck. Behåll 
kontakten med bilen via din smartphone, eller öppna SEAT CONNECT via pekskärmen för att planera dina 
resor eller ordna med dina spellistor. Nu kan du smidigt hitta parkeringsplatser, få trafikinformation i realtid 
och se info om färdvägen – för en ännu bättre körupplevelse.

Ta dig en titt på våra paket med SEAT CONNECT-tjänster och börja dra fördel av den frihet som full 
uppkoppling ger dig.

Online infotainment-tjänster. 
Med en digital livsstil vill man ha tillgång till allt 
24/7. För när man är fullt uppkopplad, öppnas 
oändliga möjligheter.

•  Kör uppkopplad. Få tillgång till trafikinforma-
tion online och uppdateringar om vägförhål-
landena i realtid.•  Stå rustad för allt. Hitta närbelägna parkerings-
platser och mackar.•  Vilken väg är bäst att ta? Färdvägsberäkning 
online hjälper dig att optimera resan.•  Ge dina kommandon med rösten. Du kan an-
vända röststyrning med naturligt tal för att ak-
tivera navigation, radio och media.

Säkerhet & Service. 
Behöver du omgående hjälp när du är ute och 
kör? Med tjänsterna Säkerhet & Service är du 
alltid uppkopplad – speciellt när du behöver 
vara det som mest. 

•  Alltid trygg och uppkopplad. Emergency Call 
(”eCall”) kontaktar automatiskt räddnings-
tjänsten om systemet skulle registrera att en 
olycka inträffat.•  Behöver du assistans längs vägen? Tryck på 
knappen Breakdown Call för att kontakta vår 
kundtjänst om du skulle behöva vägassistans.•  Något du undrar över? Tryck då bara på knap-
pen Customer Care så kommer du i kontakt 
med SEAT Service.•  Dags för ett servicebesök? Din valda SEAT-ser-
viceverkstad får information om bilens status 
och ordnar redan i förväg med ett besök.

Fjärråtkomsttjänster. 
Remote Access-paketet ger dig fjärråtkomst till 
din Leon så att du alltid kan ha kontakt med den. 
Plocka fram telefonen och börja din resa enkelt.

•  Vem behöver nyckel om man har en smartphone? 
Klicka bara på skärmen på din smartphone för att 
låsa eller låsa upp Leon.•  Parkeringsvärmare. Se till att det redan är varmt 
och skönt i kupén när det är dags att köra. Via SEAT 
CONNECT-appen gör du det enkelt, var du än 
befinner dig. En funktion du speciellt kommer att 
uppskatta bitande kalla vintermorgnar. (Tillval).•  Glömt var du ställde bilen senast? Använd Par-
king Position för att ta reda på var du ställde bilen 
senast. •  Lånat ut din Leon till någon annan? Få koll på om 
bilen överskrider hastighetsgränsen eller lämnar 
ett förutbestämt område. (Tillval).•  Fortsätt lugnt med vad du höll på med. Leon var-
nar dig via din smartphone om ett inbrottsförsök 
skulle upptäckas när du inte befinner dig vid bilen.



Alltför frestande  
för att låta bli.

Proppfull av smarta lösningar som gör livet så mycket 
enklare. När du närmar dig bilen, låser det nyckellösa 
centrallåssystemet KESSY upp dörrarna automatiskt. Och 
tack vare parkeringsvärmaren, kommer kupén i din Leon 
redan att hålla inställd önsketemperatur när det är dags 
att köra. Och när du ska ladda din smartphone, behöver 
du bara lägga den i Connectivity Box så laddas telefonen 
sladdlöst.

När resan är lång, ser trötthetsvarnaren till att du kan 
hålla dig alert hela vägen. Och väl framme på resmålet, 
kan du låta Park Assist sköta styrningen för att smidigt 
lotsa in bilen även på riktigt trånga P-platser.
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Streama via integrerade Apple Music.
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Sega köer? 
Musik för 
dina öron. 
Appen Apple Music*, som är integrerad i SEAT CONNECT, ger dig tillgång till 
60 miljoner låtar utan reklamavbrott, till tusentals färdiga spellistor och 
dessutom dagliga tips på musik för toppstämning ombord på alla resor. Du 
kan t.o.m. använda röststyrning för att be navigationssystemet (10") spela din 
favoritlåt för den där perfekta känslan bakom ratten.
*Apple Music kräver prenumeration.

Helt stopp i trafiken? Släpp loss ombord! SEAT Leon är utrustad med 
ljudsystemet BeatsAudio™ som bjuder på ett kraftfullt, välbalanserat ljud. 
Justera inställningarna för det högklassiga högtalarsystemets 10 högtalare 
för att fullända ljudupplevelsen – trimma EQ-inställningen, och varken du 
eller dina passagerare kommer att vilja stiga ur bilen igen. Så bra har det 
aldrig känts att sitta fast i trafiken!
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Med dig i fokus.
Varför oroa sig? Vi hjälper dig! SEAT Leon kombi-
nerar prestanda med avancerade assistanssys-
tem. Med smart säkerhetsteknik som är förutse-
ende och reagerar på olika situationer på vägen 
redan innan du måste göra det.

Side Assist med Exit Warning. 
Se det dolda. Side Assist kan upptäcka fordon som är utanför ditt synfält på ett avstånd 
av upp till 70 meter. Och när det är dags att öppna dörren och stiga ur din Leon, kan Exit 
Warning upptäcka fordon, cyklar och fotgängare som närmar sig. Systemet varnar dig då 
(både med en ljudsignal och genom att blinka med LED-belysningen i dörrarna) för att 
öppna dörren om det skulle kunna orsaka en olycka.
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Exit Assist. 
Slipp repor. När du ska köra ut från en parkeringsplats, varnar Exit 
Assist dig, både med ljud och visuellt, om eventuella hinder och om 
något fordon närmar sig din bil. Om du inte reagerar på varningen, 
bromsar systemet automatiskt för att undvika en kollision. 

Lane assist och Roadworks Assist. 
Driv inte ut ur körfältet. En kamera ombord läser av vägmarkeringarna 
och varnar dig om du håller på att korsa en linje. Systemet hjälper dig 
också att hålla kvar bilen i sitt körfält genom att göra korrigerande 
ingrepp i styrningen. Roadwork Assist kan läsa av tillfälligt uppsatta 
skyltar och detektera barriärer och skyddsräcken.



Vägmärkesavläsning. 
En kamera bakom backspegeln i din Leon läser av trafikskyltar 
och visar praktiskt informationen på det digitala kombiinstru-
mentet Digital Cockpit. Systemet kan på så sätt hålla dig upp-
daterad om hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud 
längs färdvägen. 

Travel Assist. 
Med hjälp av kameror, håller Travel Assist utkik efter vägarbeten, 
trafikljus, vägmärken och kurvor. Baserat på den information som 
systemet samlar in, ställer det in hastigheten och hjälper dig på så 
sätt att klara eventuella svårigheter längs vägen.

Förutseende adaptiv farthållare (ACC 
Predictive) med Front Assist. 
Med hjälp av kameror som skannar av vägen, kan ACC hela 
tiden förutse faror som lurar längre fram. Om en bil styr in 
framför dig, eller om du kör för fort in i en farlig kurva, är din 
Leon alltid beredd på att sakta ner. Den förutseende 
farthållaren kan nu samarbeta med navigationssystemet 
för att analysera kurvor och hastighetsbegränsningar och 
lägga in den informationen i det adaptiva farthållar sy-
stemet.
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På vägen. 
Full kontroll.

Emergency Assist 3.0. 
Den nya generationen av Emergency Assist kontrollerar hela tiden om du 
behöver hjälp. Om systemet upptäcker att du inte är aktiv bakom ratten, 
bromsar det till kort två gånger för att varna dig. Om du fortfarande inte skulle 
reagera, tar systemet över, aktiverar varningsblinkern och bromsar ner bilen 
till stillastående – helt automatiskt.
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Säg hejdå till all tristess. Dra fördel av Leons alla styrkor. 
Alla miljöfördelar som en elbil ger. Hybridbilens flexibili-
tet. Vem säger att man inte kan få allt? 

SEAT Leon e-HYBRID, som finns både som Leon 5D och 
Leon Sportstourer, är så mycket mer än en vanlig hybrid-
bil. Som de flesta hybrider laddar den sitt batteri auto-
matiskt. Men den är också en plug-in-modell. Det bety-
der att den i första hand använder sin elmotor och 
enbart utnyttjar bensinmotorn för extra kraft. För att lad-
da din SEAT Leon e-HYBRID, stoppar du helt enkelt in 
kontakten i ett ladduttag. 

e-HYBRID



 
 

Mer prestanda, mer frihet. 
Plug-in-elmotorn på 85 kW arbetar tillsammans med en 1,4-li-
ters TSI-motor för en total effekt på 150 kW. Batterikapaciteten  
räcker för upp till 59 km* utsläppsfri körning, och gör det möjligt 
att köra i miljözoner i stan. Den sammanlagda räckvidden för 
Leon e-HYBRID på el och bensin gör att du kan köra upp till 
800 km utan att behöva ladda eller tanka.

Letar du efter ett mer hållbart sätt att köra bil på, utan att behöva 
göra avkall på prestandan? Den innovativa kombinationen av en el-
motor och en förbränningsmotor gör SEAT Leon e-HYBRID till det smi-
digaste, mest bekväma alternativet för att kunna köra med låga ut-
släpp. 

Minska på utsläppen. 
Inte på det du vill göra.

Sätt i kontakten. Ladda fullt. Kör iväg. 
Enklare och snabbare kan det inte var att ladda din bil, 
vare sig du är hemma eller på resa. Med en laddbox 
tar det 3,5 timmar, att ladda batteriet i din SEAT Leon 
e-HYBRID fullt. Det finns inga gränser för vad du kan 
göra.
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*  Den exakta räckvidden för ditt fordon kommer att variera beroende på ett antal olika faktorer, som rutt, 
väderlek, last (passagerare + bagage), batteriets ålder och skick, utrustning (lättmetallfälgar, däck o.s.v.), 
användning av energikrävande kringutrustning som värme, luftkonditionering och stolvärme samt din körstil. 
Den angivna räckvidden har beräknats enligt WLTP-standarden. Denna standard föreskriver testförhållanden 
som alla biltillverkare måste följa för att säkerställa testernas jämförbarhet mellan alla bilar. 



Så varför inte haka på redan från början? SEAT Leon erbjuder 
dig flera attraktiva modellversioner och ett brett urval av fäl-
gar. Dessutom gör de många färg- och klädselalternativen att 
alla kan få sin Leon efter eget tycke och smak. 

Vad väntar 
du på?
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När att följa mängden 
inte är ett alternativ. 

Ibland är det värt att göra det där lilla extra för att nå dit man vill.  
Utrustningsnivå FR ger Leon en ännu tuffare och sportigare attityd. Den 
speciella FR-dämpningen tar dynamisk körning till ännu högre nivå, 
och FR-stötfångarna och de stora 18"-lättmetallfälgarna svarar för en 
kaxigare utstrålning.

Perfekt grepp. 
Den läderklädda multifunktionssportratten 
pryds av FR-specifika sömmar och gör 
varje minut på vägen extra njutbar.

Mer attityd bakom ratten. 
FR-sportstolarna i SEAT Leon ger kroppen ut-
märkt stöd, även när du tar kurvorna snabbt. 
Välj den nya mikrofiberklädseln Dinamica för 
ännu högre komfort.



Slå an tonen själv. 
Stämningsbelysningen omsluter kupén. Du 
kan ändra färg på ljuset så att det ger rätt 
stämning ombord. Eller kanske efter ditt hu-
mör? Att sitta i en Leon är en unik upplevelse.*

Uppkopplad mot omvärlden. 
SEAT CONNECT-appen samarbetar med den 10" 
stora navigationspekskärmen för att ge dig full 
kontakt med omvärlden även när du sitter bakom 
ratten.*

Du kan riktigt känna vägen. 
”Performance” maskinbearbetade 18"-lättmetall-
fälgar i Cosmo Grey En perfekt kombo av form och 
funktion.*

Välljud i bilen. 
9 premiumhögtalare, en subwoofer, en förstärkare på 
340 W och ett fantastiskt omslutande surround-ljud. 
Med Beats Audio™ sound system kan du alltid skapa 
rätt stämning för alla i kupén.*

*T
illv

al
.
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Standardutrustning.

Säkerhet: 
•  6 krockkuddar (2 fram, 2 sidokrockkuddar 

fram och 2 sidoskyddsgardiner)
• i-Size-fästen för bilbarnstolar
•  Bältespåminnare (visuellt och med ljud) och 

 med kontakt fram och bak
• 3-punktsbälten fram och bak
• Multikollisionsbroms
• Lane Assist
• Front Assist
• Trötthetsvarnare
•  Knäkrockkudde för förare och avaktivering 

av krockkudde för framsätespassagerare

Elektronik:
• SEAT Digital Cockpit
• SEAT Media System+ 8,25"
• 7 högtalare
• Stämningsbelysning i kupén
• Parkeringshjälp bak, med avståndssensor
• Elektroniskt farthållarsystem (CCS)
• Elektrisk parkeringsbroms
•  Hastighetsberoende styrservo  

(Servotronic)
• Eco LED-strålkastare
• Full LED bakljus med coast to coast ljus

Exteriör:
•  Sidobackspeglar lackerade i 

Cosmo Grey
• Bakspoiler
• Sportstötfångare
• Vindruta av värmeisolerande glas
• Tonade rutor bak
• ”Dynamic” 17"-lättmetallfälgar
• Däckreparationssats
• Däcktrycksövervakning

Interiör:
• Grått rutparti
• Läderklädd multifunktionssportratt
• Manuell höjdinställning av sätena fram
•  Manuell inställning av svankstödet  

på båda platser fram
• Utdragbar låda under vänster säte fram
• Förvaringsfack på ryggstödens baksida
• Climatronic med 3 zoner
• Kromade dekorinlägg i kupén
• Belyst insteg
• Solskydd med belyst spegel



Style.
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Välkommen till din egen värld. Utrustningsnivå Leon Style bjuder 
på mycket. Från dimljus med kurvfunktion till allt det där viktiga 
både in- och utvändigt – utrustningsnivå Style är för alla som 
bestämt väg här i livet. 

Mer stil.
Mer innehåll.

Hälsar dig välkommen. 
Leons välkomstbelysning hälsar dig väl-
kommen och visar att resan kan börja.

Se längre, se bättre. 
Dimljusen* har en kurvfunktion som hjälper dig 
att klara även svårbemästrade kurvor i dimma.

*T
illv

al
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Körkänsla som varar. 
Kör med mer passion, stil och prestanda – med 
17"-lättmetallfälgarna ”Dynamic”*.

Parkera enkelt. 
Använd Park Assist och backkameran för att för-
vandla trånga parkeringsplatser till superenkla.*

Alltid inom räckhåll. 
Med SEAT CONNECT aktiveras nödsamtals-
tjänsten Emergency Call (eCall) som kontak-
tar räddningstjänsten för att du ska få hjälp 
om din Leon märker att bilen råkat ut för en 
olycka. Så att du själv inte måste göra det.

Allt du behöver. 
Personligt anpassningsbara Digital Cockpit ger 
dig till media, assistanssystem och navigation på 
ett och samma ställe. Du bestämmer själv hur det 
ska visas*.

*T
illv

al
.
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Standardutrustning.

Säkerhet: 
•  6 krockkuddar (2 fram, 2 sidokrockkuddar 

fram och 2 sidoskyddsgardiner)
• i-Size-fästen för bilbarnstolar
•  Bältespåminnare (visuellt och med ljud)  

och med strömbrytare fram och bak
• 3-punktsbälten fram och bak
• Multikollisionsbroms
• Lane Assist
• Multifunktionskamera
• Trötthetsvarnare
•  Knäkrockkudde för förare och avaktivering 

av krockkudde för framsätespassagerare

Elektronik:
• SEAT Media System+ 8,25"
• 7 högtalare
• Elektroniskt farthållarsystem (CCS)
• Centrallås Keyless Go
• Elektrisk parkeringsbroms
•  Hastighetsberoende styrservo  

(Servotronic)
• Elektriskt inställbara sidobackspeglar
•  Vindrutetorkare, med intervallfunktion (4 

hastigheter)
• Eco LED-strålkastare
•  Läslampor fram och bak,  

LED-belysning i handskfacket och 
bagageutrymmet

Exteriör:
•  Sidobackspeglar lackerade i 

karossfärgen
• Bakspoiler
• Sportstötfångare
• Vindruta av värmeisolerande glas
• ”Design” 16"-lättmetallfälgar
• Däckreparationssats
• Däcktrycksövervakning

Interiör:
• Grått rutparti
• Läderklädd multifunktionssportratt
• Manuell höjdinställning av sätena fram
•  Manuell inställning av svankstödet  

på båda platser fram
• Utdragbar låda under vänster säte fram
• Förvaringsfack på ryggstödens baksida
• Climatronic (1 zon)
• Kromade dekorinlägg i kupén



 

17"
DYNAMIC 17"
30/3 LÄTTMETALLFÄLGAR, 
BRILLIANT SILVER
PUA
St

DYNAMIC 17" 
LÄTTMETALLFÄLGAR, 
BRILLIANT SILVER
FR

16"
DESIGN 16" 
30/2 LÄTTMETALLFÄLGAR, 
BRILLIANT SILVER
St

PERFORMANCE 18" 
30/6, COSMO GREY 
MASKINBEARBETADE 
LÄTTMETALLFÄLGAR
PUK
FR

Style St  
FR FR

Standard   
Tillval   

18"

PERFORMANCE 18"  
30/9, COSMO GREY
MASKINBEARBETADE  
LÄTTMETALLFÄLGAR
PUN
FR

Fälgar.
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Färger.

PURE RED¹DESIRE RED² NEVADA WHITE² CANDY WHITE¹ St  FR  St  FR  St  FR

MAGNETIC TECH² MIDNIGHT BLACK² St  FR  St  FR

 FR

Style St  
* FR FR

Standard   
Tillval   

¹ Solid.
² Metallic.

* Sidobackspeglar lackerade i Cosmo Grey för 
utrustningsnivå FR.

URBAN SILVER²  St  FR
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TYG KOMFORTSÄTEN TYG KOMFORTSÄTENSt FR DINAMICA® SPORTSTOLAR St

DINAMICA® SPORTSTOLAR FR LÄDER BLACK SPORTSTOLAR LÄDER BLACK SPORTSTOLARSt FR

Klädslar.
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Style St  
FR FR

Standard   
Tillval   
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Ska du sticka till fjällen? Eller kanske bara ta 
en runda i stan? Ska sällskapsdjuren följa med 
på resan? Vad som än står på programmet ser 
SEAT Leon till att resan går smidigt. Ta dig en 
närmare titt på alla de exklusiva SEAT-tillbehör 
på seattillbehor.se

Gör resan 
enklare.

https://seattillbehor.se


SEAT 
Customization.
Trodde du att den tuffa nya designen på SEAT Leon inte gick 
att vässa ännu lite till? Tänk då en gång till! Lägg till lite hög-
prestandadetaljer för att anpassa din Leon efter eget tycke 
och smak och ge den ännu mer potential. 

Takspoiler lackerad i Cosmo Grey. 
Den här snygga och sportiga spoilern ser till att 
minska det lyft som Leon utsätts för i takt med att 
farten ökar och ger samtidigt bilen en ännu mer 
dynamisk look. 

Sidokjolar i Cosmo Grey. 
Sidokjolarna förbättrar aerodynamiken och får 
Leon att se så där tufft sänkt ut.
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SEAT 
Customization.
Bakdiffusor i Matt Silver. 
Ge din Leon Sportstourer en ännu sportigare look 
med en läcker diffusor bak.

Pedaler och fotstöd i aluminium. 
Välj pedaler av aluminium med matchande fotstöd för att 
piffa upp din Leon lite extra. 
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Livet är för kort för att behöva stå still. Experterna i vårt SEAT 
Service-team använder endast SEAT originaldelar när de ser 
till att din SEAT Leon är i topptrim, så att du kan känna dig trygg 
och säker.

För ett  
obekymrat liv.
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Move to ZERO, SEAT:s miljöförklaring
 Klimatförändring.  Resurser.  Luftkvalitet.  Miljööverensstämmelse.
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Miljöinformation. 

Motorer
• e-HYBRID: Utsläppsfri när den körs på el.

Säten
Användandet av PUR-skum minskar utsläp-
pen av flyktiga organiska föreningar 
(”VOC”) i kupén med upp till 50%.

Akustik
Alla versioner av bilen är försedda med 
ett dubbelt tätningssystem som minskar 
ljudnivån och ökar komforten ombord.

Luftkvalitet
Dieselmotorerna är försedda med ett optimerat av-
gasreningssystem – SCR (selektiv katalytisk reduk-
tion) med AdBlue® med twin dosing-system – för att 
sänka utsläppen av kväveoxider ytterligare. Alla 
våra dieselmotorer kan tankas med HVO100 från 
modellår 2022

SEAT Eco Drive Profile 
Körläget ECO modifierar olika motor- och väx-
ellådsparametrar för att minska förbrukningen 
och utsläppen, så att du kan köra mer miljöfo-
kuserat.

Däck
Lågfriktionsdäck som ger lägre rullmotstånd.

Strålkastare
100% LED-strålkastare och baklyktor mins-
kar bilens elförbrukning avsevärt samtidigt 
som de är effektivare och har längre livs-
längd.

Aerodynamik 
Förbättrade aerodynamiska egenskaper tack 
vare optimerad design av karossen, fälgarna 
och kylsystemet.



Miljöinformation. 

Återvunna och förnybara material.
15 kg av den plast som används för bilen (motsva-
rande 6,5% av den totala mängden plast) kom-
mer från återvunnet material, och på många 
ställen i bilen används förnybara material (bom-
ull, naturgummi och cellulosa).

Kaross
Genom att använda höghållfast stål och varm-
pressning, har vi kunnat minska godstjockleken 
och vikten utan att försämra prestandan.

e-Range-monitor
Visar belastningen på Leons elektriska driv-
ning. Visar föraren ökningen av räckvidden vid 
körning enbart på el när man stänger av mo-
torn.

0 utsläpp.
En mätare som visar hur långt man kört ut-
släppsfritt (i eldriftsläget).

Intelligent Hybrid
En funktion som hjälper föraren att spara ele-
nergi och optimera förbrukningen baserat på 
den aktuella färdvägen till resmålet.

Tillverkningsprocess
Under perioden 2010 till 2020 har vi lyckats sän-
ka CO2-utsläppen från alla de bilar vi tillverkar 
med i genomsnitt 45% – samtidigt minskade vi 
deras energiförbrukning med 1%. Dessutom lyck-
ades vi vid produktionen minska vattenförbruk-
ningen med 28% och avfallet med 64% per bil. 

Delar av den värme som avges vid förbrännings-
processen för torkugnarna i lackeringsavdel-
ningen, används för luftkonditionering, process-
bad och absorptionskylar, vilket också bidrar till 
att spara energi.

Bromsar
RBO-teknik, som minskar residualvridmomentet 
mellan bromsbeläggen och bromsskivorna, mins-
kar utsläppen med upp till 1 g CO2/100 km.
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SEAT Trygghet
Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig lugn 
och trygg med ditt bilköp. Därför har vi tagit fram SEAT 
Trygghet, ett generöst paket som medföljer utan extra 
kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT 
Financial Services.

I paketet ingår fri service i 3 år/4 500 mil*, och assistans 
i 3 år som komplement till den 3-åriga nybilsgarantin 
(3år/9 000 mil*). Enklare än så blir det knappast att 
njuta av ett bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT. 

* Det som infaller först.

Ett tryggt köp.

Läs mer på seat.se/trygghet
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Billån eller leasing med garanterat restvärde.
Vår bilfinansieringen följer bilens värdeminskning vilket ger dig en lägre 
månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.
Väljer du vår finansiering ingår service i 3 år upp till 4 500 mil och du får 
även rabatt på SEAT Försäkringen.
Allt på en faktura och betalning per månad.

 
Kombinera körglädje med trygghet.
SEAT Försäkring är precis vad den heter. En försäkring som  tagits fram av 
SEAT. För SEAT. Du får alltid bra pris och din bil tas om hand av experter 
som kan den utan och innan – tryggt och säkert.

Gå in på seatbilforsakring.se eller ring 0770-110 221.

Leasa, låna, köpa och 
försäkra din nya SEAT.

Läs mer på  seat.se/finansiering Läs mer på seat.se/garanti



Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får  
du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. 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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