Leon
Nya SEAT

Tillverkad i Barcelona, driven av en ljus och positiv attityd. Nya SEAT Leon är
här med en helt ny design, bekvämare kupé och full uppkoppling. Behöver du
utrymme? Nya Leon Sportstourer erbjuder väl tilltaget utrymme. Vill du ha
Leons kraftfulla prestanda i kombination med lägre utsläpp? Leon plug-inhybrid gör din körupplevelse elektrisk.
En sportigare look. Fullt uppkopplad. Fler motorval. Med nya Leon finns det
ännu fler sätt att glänsa.

Född under
Barcelonas sol.

EXTERIÖR DESIGN

Djärv. Kraftfull. Uppkopplad.
Första intrycket lyser klart. En diamantformad kylargrill
fram och en LED-belysning som sträcker sig längs hela
bakpartiet. Nya SEAT Leon både ser och känns mer
inbjudande än någonsin. Smidigt flödande ytor och
dynamiska linjer ger Leon en fräschare, sportigare
känsla. Dynamiska blinkers indikerar varje iögonfallande
sväng du tar. Distinkta karossdetaljer ger rörelse och
energi för en ökad körglädje. En bil som står ut från
mängden. Även när den står stilla.

En stämningsbelysning i LED som omsluter interiören välkomnar dig
ombord. Välj den färgnyans som passar ditt humör. Men det handlar inte
bara om utseende. LED-lamporna är anslutna till avancerade utvändiga
sensorer som förser föraren med varningar som kan förhindra kollisioner.
Den nya interiören är väl utrustad, elegant och har större proportioner
för ökad bekvämlighet i kupén. Instrumentpanelen är nu diskret vinklad
mot föraren för att det ska vara lättare att komma åt 10"-navi
ga
tionssystemet. Vill du ha en ännu sportigare känsla? Välj den multi
funktionella sportratten i läder. Ditt val. Din njutning.

Lev lätt.
Lev ljust.

INTERIÖR DESIGN

Din bil.
Alltid uppkopplad.
Vill du ha en smidig digital upplevelse? Nya SEAT Leon håller dig konstant uppkopplad. Både
bakom ratten och utanför bilen. Ladda ner SEAT CONNECT-appen och få tillgång till bildata
via din smartphone. Eller öppna SEAT CONNECT på pekskärmen för att börja planera din resa
eller organisera din spellista. Nu kan du hitta parkeringsplatser, få information om trafikläget i
realtid och hämta färdvägsinformation för att förbättra din upplevelse ytterligare. Alltid där,
alltid tillgänglig.
Upptäck SEAT CONNECT paket och tjänster. Upplev friheten med full uppkoppling.

Säkerhet och servicepaket.

Behöver du brådskande assistans ute
på vägarna? Privat nödsamtal registrerar en olycka så fort den händer och
skickar automatiskt din position till räddningstjänsten. Något mindre allvarligt
att rapportera? Använd tjänsten Servicesamtal. Dags att kontakta oss eller
boka tid för service? Kundtjänst och Servicebokning hjälper dig.

Tjänsten fjärråtkomst.

Vem behöver nycklar när det finns smartphones? Med fjärråtkomsten kan du låsa och låsa
upp din Leon med ett tryck på skärmen. Öppna appen för att kontrollera statusen för belysning och ventilation i din bil. Läs av alla
uppgifter från din resa. Kontrollera direkt om
du överskrider hastighetsgränsen där du befinner dig. Och du behöver aldrig mer oroa
dig för att glömma var du parkerade. Öppna
bara fjärråtkomsten så kommer Din Leon att
använda både signalhorn och strålkastare för
att visa var den är. Din smartphone,din Leon
och du. Det perfekta teamet!

Tjänsten Infotainment online.

En digital livsstil innebär att du har tillgång
till ditt önskade innehåll dygnet runt. Inuti
och utanför din bil. Håll dina kartor uppdaterade, planera din nästa resa och skicka den
till din bil från din dator eller smartphone. Ta
reda på var du kan tanka längs vägen och
kontrollera priser och öppettider. Dessutom
kan du genom röststyrning få tillgång till
resmål, media och radio.

SEAT CONNECT

TEKNIK

Din nya SEAT Leon håller dig uppdaterad. Vad behöver du för
att ta dig dit du ska? Nya Digital Cockpit har en delad skärm
som låter dig se navigationskartor med information längs vägen. Hur vill du ta dig dit? Precis intill hittar du ett högupplöst
10” navigationssystem med en anpassningsbar pekskärm och
röststyrning. Låt händerna vila på ratten och berätta för Leon
vart du vill åka. Den kommer att ta dig dit.
Nya SEAT Leon ger också en helt ny dimension till din roadtrip-spellista med uppgraderade Beats Audio. Med tio högtalare, inklusive två extra diskanthögtalare bak och en kraftfull
subwoofer. En riktigt intensiv ljudupplevelse.

Framtiden
ser ljus ut.

Håll dig på vägen
och undan problem.
Ingen anledning att oroa sig. Vi tar
hand om dig. Nya SEAT Leon kombinerar prestanda med avancerade förarstödsystem. Intelligent säkerhetsteknik
som förutser och reagerar på alla möjliga situationer ute på vägarna, innan
du själv måste göra det.

Dödavinkel-varnare.

SÄKERHET

Ibland kan fordon som närmar sig befinna sig utanför ditt synfält.
Här kan Döda vinkel-varnaren hjälpa till. Den upptäcker dessa
fordon och varnar dig med en signal i den stämningsbelysning
som omsluter interiören. Med hjälp av två radarsensorer bak på
bilen kan Döda vinkel-varnaren upptäcka fordon inom ett avstånd på 70 meter.

Förutseende ACC med Front Assist.

Med hjälp av en främre radar skannar ACC av vägen och förutser faror framför bilen. Oavsett om det är en bil som kommer in
i din fil eller en farlig kurva som du kör in i för snabbt, är din Leon
alltid redo att sakta in. Systemet använder kameror och navigationssystem för att analysera kurvor och hastighetsgränser
för hastighetsregleringen.

Exit Assist.

Din säkerhet slutar inte när du anlänt till din destination. När du
gör dig redo att kliva ur din Leon hjälper Exit Assist till att upptäcka hinder som närmar sig, som trafik och cyklar. En akustisk
och visuell varning varnar dig om öppningen av en dörr skulle
kunna leda till en kollision.

Emergency Assist .

Nästa generation Emergency Assist kontrollerar konstant om du behöver hjälp. Om den upptäcker inaktivitet bakom ratten bromsar
den mjukt två gånger för att varna dig. Om du inte reagerar på varningen kommer systemet automatiskt att sakta in och stanna din bil.

Ladda.
Gläns.
Nya SEAT Leon Plug-in hybrid är mycket mer än en vanlig hybridbil. Den drivs av både en elmotor
och en bensinmotor. I första hand används elmotorn, bensinmotorn tas bara till för extra effekt
och längre räckvidd. Bilen laddas genom att du ansluter den till ett konventionellt elnät.
Kombinationen hybrid/el är det mest praktiska alternativet för låga utsläpp. Den laddningsbara
75 kW-elmotorn kombineras med 1,4 l TSI-motorn för en total effekt på 150 kW.
Längre räckvidd, högre tillförlitlighet. SEAT Leon plug-in hybrid gör din körning renare och mer
effektiv. Är du redo att bli del av nästa generation progressiv urban mobilitet?

Ta dig dit du vill.

Hur långt vill du färdas? Med bara det elektriska batteriet kan
du köra upp till 60 km* på en laddning. Genom att kombinera
el och bensin kan Leon plug-in hybrid köra upp till 800 km.

Koppla in, ladda upp, prestera.

Oavsett om du är hemma eller ute på vägarna kan du snabbt
och enkelt ladda din nya SEAT Leon plug-in hybrid. Ladda tre
timmar med hemmaladdaren (Laddbox) eller sex timmar
med ett konventionellt uttag.

* Preliminära data

e-Hybrid.

FR.

En Leon av nästa nivå.
Ibland är det värt att göra det där lilla extra för att ta dig dit du
vill. FR ger Leon ännu mer attityd och sportig attraktionskraft.
FR-specifik fjädring ger dig en mer dynamisk upplevelse –
FR-stötdämpare, större 18-tums lättmetallfälgar och FR-märke
baktill ger dig en mer självsäker look.

Mycket gripande.

Den multifunktionella sportratten i läder med
FR-sömmar gör varje minut på vägen bättre.

Sitt med attityd.

Nya Leon FR-sportsäten håller dig fast genom kurvorna
med högsta komfort. För högre komfort erbjuds erbjuds
den nya klädseln Dinamica Microfiber som tillval.

Style.

Mer stil.
Mer substans.
Välkommen till din värld! Leon Style har mycket att skryta om inifrån
och ut. Från dess 16-tums lättmetallfälgar till alla nyckeldetaljer i
kupén och på utsidan är Style-utrustningen till för personer som
vet vad de vill.

Välkommen.

Leons välkomstljus låter dig veta att du är
framme och redo att åka.

Se längre, se bättre.

Dimljus med kurvfunktion hjälper dig se
genom dimman och övervinna de där utmanande kurvorna.

16"

Fälgar.

URBAN 16"
LÄTTMETALLFÄLG
St

17"
DYNAMIC 17" 30/3
LÄTTMETALLFÄLG
PUA

DYNAMIC 17"
LÄTTMETALLFÄLG

PERFORMANCE 18" 30/6
MACHINED COSMO GREY
LÄTTMETALLFÄLG
PUK

PERFORMANCE 18" 30/11
MACHINED AERO COSMO GREY
LÄTTMETALLFÄLG
P8R

FR

St

18"
PERFORMANCE 18" 30/9
MACHINED COSMO GREY
LÄTTMETALLFÄLG
PUN
FR

FR

FR

Style
FR
Standard
Tillval

St
FR

Färger.

DESIRE RED

Style
FR

FR

St
FR   

PURE RED

St FR

NEVADA WHITE

St FR

CANDY WHITE

St FR

MYSTERY BLUE

St FR

MAGNETIC TECH

St FR

MIDNIGHT BLACK

St FR

Klädsel.

Style
FR
Standard
Tillval

St
FR

TEXTIL

St

NAPPA LÄDER SVART

St

DINAMICA MICROFIBER

St

TEXTIL

FR

DINAMICA MICROFIBER

FR

NAPPA LÄDER SVART

FR

Tillvalen Nappa läder och Dinamica microfiber har säljstart Juli 2020.

Mått.

5D.

* Model med 195/65 R15 ET45

Sportstourer.

* Model med 195/65 R15 ET45

Ett tryggt köp.
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.

Läs mer på seat.se/trygghet

Leasa, låna, köpa och
försäkra din nya SEAT.
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.

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 produkt
utveckling 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-åter
försäljare 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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