
SEAT Leon.



Ta tillvara
på varje ögonblick.
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En trevlig middag eller en romantisk biltur?
Oavsett vad du vill göra, så kan du vara säker  
på att SEAT Leon lever upp till förväntningarna.  
Varje biltur blir en nöjesresa. Gör det som gör dig 
glad. Den bästa stunden att njuta är nu.
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1953. Den första SEAT-bilen rullar ut från vår produktions-
lina och hela landet börjar nu röra sig fritt. Mer än 60 år 
senare förflyttar vi människor över hela världen. 

Men vi kommer alltid att vara Barcelona. Staden rinner 
genom våra ådror. Den inspirerar varje bil vi skapar. Faktiskt 
kommer 50 % av den ström vi använder för att tillverka våra 
bilar direkt från spanskt solsken. Det är en stad som aldrig 
stannar upp.  Det kommer inte vi heller. Varför? För att du 
har ställen att vara på.

Tillverkad i
Barcelona.
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Världen är full av möjligheter, 
SEAT gör det enkelt att fånga 
dom. Planera din egen rutt. 
Ange dina egna mål. Rör dig 
lätt genom en ständig 
föränderlig värld. 

Det är det vi gör. För om det 
inte gör dig fri, skänker dig 
njutning, gör saker bättre, vad 
är då meningen med det?  
Om det inte är lätt är det inte 
mobilitet.

Det lätta 
livets 
mobilitet.
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Det finns dom som följer 
strömmen. De finns dom som 
väljer att gå sin egen väg. 
Rulla ner fönstret. Slå på 
radion. De som gör vardagen 
till det extraordinära.
En bil utformad för att du ska 
få ut det mesta av varje 
ögonblick. 

Livet 
börjar nu.
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Exteriör design

Omsorgsfullt designad med en strömlinjeforme-
rad, modern siluett. Exteriören har designlinjer 
som ger bilen en unik karaktär med elegant form. 
Full LED-strålkastarna är integrerade på ett 
innovativt, nästan mästerligt sätt.

Självförtroende 
attraherar.
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Exteriör design

Detaljer säger mycket om dig.
Särskilt när det gäller stil. 
SEAT:s 18" lättmetallfälgar som 
gör ett intryck på vägen. 
En kylargrill som ger dig den 
uppmärksamhet du förtjänar. 
Och ett panoramasoltak som 
visar att du vet hur man 
uppskattar livet, när som helst.

Dom små 
sakerna 
avslöjar 
mest.

14





Interiör design

När det gäller SEAT Leon handlar allt om dig. 
8" infotainment pekskärm. Kvalitetklädsel 
med ergonomisk design. Elektrisk Parke-
ringsbroms så att du kan luta dig tillbaka och 
slappna av. Ett rymlig bagage för allting. 
Behöver vi säga mer? Det är dags att sätta 
dig själv först.

Du i 
förarsätet.
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Teknik

SEAT Leon är utrustad med teknik på alla 
tänkbara sätt. Full Link Teknologin ansluter din 
smartphone till bilen för en bekymmersfri 
körupplevelse. Trådlös smartphoneladdare, 
Vem skulle säga nej till en trådlös laddare? 
Start/Stop-systemet som är anpassat att 
spara så mycket bränsle som möjligt.  
Nu det är din tur att ha allt.

Varför nöja 
sig med 
mindre.
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Teknik

Blicken framåt och fokus bakåt med din 
backkamera. Parkeringssensorer fram  
och bak hjälper dig att parkera säkert.  
Allt är redo. Är du?

Säkerheten 
först och 
främst.



Säkerhet

Inget är viktigare än din säkerhet. 
Därför tar vi våra teknik på största 
allvar. Adaptiv farthållare som 
automatiskt reglerar avståndet mellan 
dig och bil framför.  Lane Assist hjälper 
dig att bytta körfält på ett säkert och 
effektivt sätt.

Säkerheten 
först och 
främst.
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Din säkerhet är också säkerhe-
ten hos andra. Fotgängarskydd 
aktiverar nödbromsning om 
sensorerna upptäcker närlig-
gande rörelse och du inte 
hinner reagera i tid. Trötthets-
varnaren uppmärksammar dig 
på att du börjar förlora 
koncentrationen. 
Trafikskyltigen känningen 
uppmärksammar dig på allt 
från hastighetsbegränsningar 
till vägarbeten.

Säkerhet  
är ett 
lagarbete.

Säkerhet
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Din att använda, 
när du vill.
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Nu är det dags att ha allt. Föreställ dig 
prestanda och säkerhet. Teknik och stil.  
SEAT Leon är Fullutrustad för det liv du  
alltid har velat ha.



FR.
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Tacklar alla utmaningar.

Frontgrill med FR-logotyp. 
Annorlunda och stolt.

18" lättmetallfälgar. Inte 
bara snygga, men också 
hårt arbetande. Det är saker 
mästare är gjorda av.

FR får din puls att slå. Välj Desire Red  och visa 
världen att du vågar vara annorlunda. Kommer 
med exklusiva FR detaljer och sportiga lättmetall-
fälgar.

De känns bra att 
testa gränserna.

Sin egna identitet.
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02

Standardutrustning

•  SEAT Media system plus: 8"pekskärm 
+ ljusfunktioner: MP3/WMA+ 
Anslutningsmöjligheter: 2xUSB(Appel-
chip) /SD-kort/CD/AUX-in/ Bluetooth+ 
8 högtalare+ röstigenkänning+ Med 3,5 
monokromt segmentkluster. 

•  SEAT körprofil: Styrningsrespons, 
gaspedalrespons och växlingsläge  
(endast med DSG)

 Interiör 
•  Interiörpaket krom med dekorlister
•  Svank- och höjdinställningar på de 

främre stolarna
•  Baksätes ryggstöd 1/3 och 2/3  

del- och fällbart 
•  Ryggstödsförvaring 
• Lastöglor i bagageutrymmet
•  Mittkonsol med mugghållare, 

luftkonditionering bak och armstöd 
•  Multifunktionsratt och växelspaksknopp 

i FR läderklädsel
• Climatronic 2-zons och Air care 
•  Elektrisk handbroms inkl auto hold 

funktion
•  Flerfärgad LED-dörrpanelbelysning
•  Upplyst FR logo på dörrtröskeln

 Säkerhet
•  6 Krockkuddar (2 fram, 2 sidan fram, 

krockgardiner)
• Bältespåminnare fram
•  iSOFiX-fästen för barnstolar bak och top 

tether för styrning av bälten i baksätet
•  Automatisk multikollisionsbroms 
• Front Assist (autobroms) 
• ASR, ABS, ESC & XDS
•  Däcktrycksvarnare och Auto Hold 
• Knäairbag på förarsidan
• Servotronic
Exteriör 
•  Dynamic 17" 30/2 lättmetallfälgar 
• Synliga dubbla avgasrör
• FR-fjädring 
• Kromad kylargrill
• Speciella FR-stötfångare
• FR logo bak
• Mörktonade bakrutor
Elektronik 
•  Halogenstrålkastare fram med LED  

DRL( varseljus)
•  Full LED bakljus
• Främre LED-dimljus
• Elfönsterhissar fram och bak
•  Elmanövrerade, uppvärmda 

och infällbara ytterspeglar med 
parkeringsläge och säkningsfunktion

• 12V fram
•  Läsbelysning (fram och bak) 

med omgivingsspotlight, 
bagageutrymmesbelysning

•  Centrallås, fjärrkontroll med 2 fällbara 
nycklar och selektiv öppning av 
bagageluckan (3 knappar)

•  3,5" informationsdisplay med färddator
Släpp in solstrålarna i bilen.Starta din bil med endast ett 

knapptryck.

01 Knappen till hjärtslagen. 02 Panoramasoltak.
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03

04

05

06

Lys upp inredningen på ditt 
sätt. Välj mellan 8 häftiga 
färger- en för varje humör.

Starkare ljus för bättre säkerhet 
och energibesparing.

03 Omgivningsbelysning.

Fram och baksensorer för 
enklare parkering. Varje gång.

04 Kontroll på distans.

FR-logotyp i högteknologisk stil.

05 Upplysta trösklar. 06 LED-ljus bak.



Style.
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Njut av kvalitet och komfort med möjlighet att 
anpassa bilen till dinna behov.

Elegans i 
vardagen.

Alcantara® klädsel.

En stark karaktär.

Alcantara®Klädsel är 
komfort och klass i ett,  
finns som tillval.

Tillval 17" lättmetallfälgar.  
En liten förändring för ett 
djärvare utseende och 
prestanda.



01

02

Standardutrustning

 Interiör 
• Interiörpaket krom med dekorlister 
•  Svank- och höjdinställningar på de 

främre stolarna
•  Baksätets ryggstöd 1/3 och 2/3 del-  

och fällbart
•  Ryggstödsförvaring
• Nät på vänster sida i bagageutrymmet 
• Lastöglor i bagageutrymmet
•  Solskydd på förar- och passagerarsidan, 

klädd spegel, korthållare på förarsidan.
•  Mittkonsol med mugghållare, 

luftkonditionering bak och armstöd 
•  Multifunktionsratt och växelspaksknopp 

i läder 
• Climatronic 2-zons och Aircare  
• Elektrisk parkeringsbroms  (EPB)

 Säkerhet
•  6 Krockkuddar (2 fram, 2 sidan fram, 

krockgardiner)
• Bältespåminnare fram
•  iSOFiX-fästen för barnstolar bak och top 

tether för styrning av bälten i baksätet
• Automatisk multikollisionsbroms 
• Front Assist (auto-broms)
• ASR, ABS, ESC & XDS
•  Däcktrycksvarnare och Auto Hold 
• Knäairbag på förarsidan
• Servotronic
Exteriör 
• Design 30/2 16" lättmetallfälgar 
• Dolt avgasrör 
• Komfortfjädring 
• Kromad kylargrillram
• Tanklucka kopplad till centrallås 
Elektronik 
•  Halogenstrålkastare fram med  

LED DRL( varseljus)  
•  Dimljus med kurvfunktion  

(utgår vid tillvalet Full LED)
• Halogenljus bak
• Elfönsterhissar fram och bak.
•  Elmanövrerade och uppvärmda 

ytterspeglar
• 12V uttag fram 
•  Läsbelysning (fram och bak), bagage-

utrymmesbelysning, upplyst handsfack  
• Växlingsindikator
•  Centrallås, fjärrkontroll med 2 fällbara 

nycklar och selektiv öppning av 
bagageluckan (3 knappar)

•  Med 3,5" informationsdisplay med 
färddator 

•   SEAT Media System Colour: 
5"-färgpekskärm. Ljudfunktioner:  
MP3/WMA, 6 högtalare, AUX+USB

Mer kanaler. Bättre mottagning. 
Allt för maximal underhållning.

02 DAB radio.

Styr och ställ, från alla vinklar.

01 Multifunktionsratt.
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03

04 06

05

Halogenstrålkastare med  
LED-ljus dagtid som aktiveras 
automatiskt för adderad 
säkerhet.

03 Alltid säker.

Laddar, fräschar upp och organiserar. 
Det är de lilla extra som gör skillnaden.

06 USB uttag, luftkonditionering 
och förvaringsnät.Anpassa temperaturen för alla 

med 2-zons luftkonditionering.

04 Climatronic.

Släpp taget om bromsen och 
slappna av. Nu är de omöjligt att 
bilen rullar bakåt.

05 Elektrisk parkeringsbroms 
och Auto Hold funktion.



Black R  St  FR  

Dynamic 30/4 Atom Grey StDesign 30/2 St

16"

Fälgar.

Dynamic 30/2 FR

Performance 30/2
Machined FR

Svart Sportfälg (RDH) FR

18"

17"

Dynamic 30/3 St

Style St  
FR FR  

Standard   
Tillval   
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Färger.

Midnight Black2 St  FR  Desire Red2 St  FR   

Nevada White2 St  FR  Candy White1 St  FR  Magnetic Tech2 St  FR  

Pure Red1 St  FR  

Mystery Blue2 St  FR   

Dynamic Grey 2 FR
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Style St  
FR FR  

Standard   
Tillval   

1 Solid färg.
2 Metallicfärg.

Urban Silver 2 St  FR   



Klädslar.

StSvarta sportstolar i läder CE+WL1Tygklädsel Tresil CE Svarta sportstolar i Alcantrara® CE + WL3

Tygklädsel Techny svart GE Svarta sportstolar i Alcantara® GE + WL3

St St

FR FR FRSvarta sportstolar i läder GE+WL1
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

CUPRA CU 
Standard   
Optional   

¹Contact your local dealership  
to confirm availability. 

Style St  
FR FR  

Standard   
Tillval   



Tillbehör.

Världen är 
din spelplan.

Anpassa din SEAT Leon efter din livstil.
Med SEAT tillbehör kan du addera 
designdetaljer, last-och förvarings-
detaljer. Vi har transportlösningarna 
oavsett vilka behov du har.

SEAT Tillbehör Online!
I vår elektroniska tillbehörskatalog  
https://seattillbehor.se kan du söka  
efter tillbehör som passar din bil och  
även se aktuella erbjudanden.
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För dig.

Inspektion  
och underhåll.

Vill du få ut de mesta av din SEAT?
SEAT:s serviceteam finns här för att 
hjälpa dig att hålla den i bästa skick.
SEAT underhållsprogram använder 
naturligtvis endast SEAT originaldelar. 
Du kan vila tryggt medveten om att du 
ger din Leon det bästa som går att få.
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Ett tryggt köp.
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. 

  *  Ett paket som medföljer utan extra kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Finansiering. 
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 köpa en ny bil och du kan njuta  
av ett bekymmersfritt bilägande.

** Det som infaller först.
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Varför SEAT Financial Services?
SEAT BILLÅN
•  Vi erbjuder finansiering med restskuld där bilen fungerar som säkerhet. 

Finansieringen följer bilens värdeminskning vilket ger en lägre månads-
betalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i dekla-
rationen med 30%.
FÖRETAG Billån är en intressant finansform för företag
som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.
 
SEAT PRIVATLEASING
•  Om du vill betala för nyttjandet – ingen insats, inget ägande, ingen res-

tvärdesrisk.
•  Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.
 
SEAT FÖRETAGSLEASING
•  Vi erbjuder företagsleasing med restvärde vilket ger en lägre månads-

betalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Bilen fungerar som 
säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning.

•  Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen  
är avdragsgill.

•  Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar.
•  Välj mellan både finansiell och operationell leasing.
 
ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT. 
 Kombinera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal 
för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per 
månad.
 
SEAT SERVICEAVTAL
•  Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över service-

kostnaderna för din SEAT.
•  Din bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar 

och din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.
 
SEAT FÖRSÄKRING
•  Upp till 25% på försäkringen när du finansierar bilen med  

SEAT Financial Services.
•  En helt ny SEAT vid stöld eller totalskada upp till två års ålder  

eller max 4 000 mil.

BUSINESS LEASE
• Ingen kontantinsats, garanterat restvärde.
• Serviceavtal och försäkring.
• Drivmedelskort.
• Allt på en faktura och betalning per månad.
 
SEAT PERSONALBIL
•  En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom  

ett löneavdrag.
•  Du som förare får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats  

eller fundera över bilens framtida restvärde.
 
SEAT KORTET VISA
Speciellt framtaget för dig som SEAT-ägare och ger unika fördelar som 
gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer förmånligt. Läs mer och ansök 
på seatkortet.se.
 
Besök bilkonfiguratorn på seat.se redan idag och bygg din önskade bil. 
På hemsidan kan du även läsa mer om våra finansieringlösningar och 
våra tilläggstjänster.
 
SEAT FINANCIAL SERVICES
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

SEAT Financial Services
151 88 Södertälje, Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se www.seat.se

SEAT Försäkring
106 80 Stockholm, Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se  
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se

Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB 
(publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. SEAT Försäkring 
är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT  
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkrings-
villkor finns på seatbilforsakring.se. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kredit-
prövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering.  
På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljö-
klass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll 
för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara 
extrautrustade.



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. 

Oktober 2019.


