
SEAT Leon.



Nastal čas 
užívat si

každý okamžik.
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Myslíte si, že je příliš brzy? Že nejste připraveni? 
Nečekejte už. A vyjeďte. Ať zamíříte kamkoli, 
ať si vyberete jakýkoli cíl, SEAT Leon vše 
promění v potěšení. Na silnici i v terénu, stačí 
se jen vydat na cestu. Proč nevzít s sebou 
i rodinu nebo přátele? Prostoru máte dostatek. 
Dělejte to, co vás činí šťastnými. Protože 
tím, co rozhoduje, je současný okamžik.
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05
K vašim 
službám.



Píše se rok 1953. Z naší montážní linky 
v Barceloně sjíždí první automobil SEAT a uvádí 
celé Španělsko do pohybu. O více než 60 let později 
poskytujeme mobilitu lidem po celém světě.

Barcelona nás nepřestává inspirovat. Její kreativní duch 
nám koluje v žilách. Oživuje každý vůz, který vyrobíme. 
(Ostatně 50 % energie, kterou používáme k výrobě 
našich vozů, pochází přímo ze středozemního slunce). 
Toto město se nikdy nezastaví. A to platí i pro nás. 
Proč? Protože existují místa, kam chcete dojet.

Stvořen 
v Barceloně.
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Svět je plný možností. SEAT 
je tu, abyste je mohli snadno 
využívat. Plánujte si vlastní 
trasy. Stanovujte si vlastní 
cíle. Svobodně proplouvejte 
svým neustále se měnícím 
životem. To je přesně to, 
v čem vám pomáháme.

Jaký by to mělo smysl, 
kdyby vám naše vozy 
nedávaly svobodu, 
nezlepšovaly vaše životy 
a neumožňovaly vám 
posouvat věci k lepšímu? 
Pokud to není snadné, 
pak to není mobilita.

Snadná 
mobilita.
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Vnější design

Kultovní exteriér získal ještě ostřejší rysy 
aerodynamickými liniemi. SEAT Leon disponuje 
silným charakterem, který je nezaměnitelný na 
jakékoli silnici. Každý detail jsme pečlivě zpracovali, 
abychom vám nabídli moderní a ergonomický 
design. Nemluvě o nejmodernějších technologiích. 
Ve vnitřní i vnější výbavě. A to vše, aby byl pro vás 
každý okamžik na cestách ještě intenzivnější.

Sebevědomí 
je atraktivní.
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Vnější design

Detaily o vás hodně 
vypovídají. Zejména, co se 
týče stylu. Jako například 
19" kola z lehké slitiny, s nimiž 
dáte v ulicích jasně najevo 
svůj postoj. Nebo atraktivní 
maska chladiče, která bude 
přitahovat obdivné pohledy. 
A panoramatické střešní 
okno, které říká, že si umíte 
užívat života kdykoli.

Drobnosti 
odhalí 
nejvíc.
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Vnitřní design

V modelu SEAT Leon se všechno točí kolem 
vás. Prohlédněte si přístrojovou desku, 
orientovanou na řidiče, s 8" dotykovým 
displejem informačního a zábavního 
systému. Nebo velmi kvalitní čalounění 
s ergonomickým designem. Díky elektricky 
ovládané parkovací brzdě s funkcí Auto 
Hold můžete v klidu sedět a odpočívat. A do 
velkorysého zavazadlového prostoru uložíte 
cokoli. Máme pokračovat? Je čas, abyste 
sami sebe dali na první místo.

Vy.
Na prvním místě.
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Vyspělá technika

SEAT Leon překypuje vyspělou technikou. 
Ve všech oblastech. Technologie Full Link 
propojí váš chytrý telefon s automobilem, 
abyste mohli nerušeně řídit. A kdo by mohl 
říci ne bezdrátové nabíječce? Systém 
vypínání válců vám bude neustále šetřit 
palivo. Nyní je to na vás, můžete mít všechno.

Průkopníci 
se nespokojí 
s málem.
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Vyspělá technika

Díky vyspělé technice modelu SEAT Leon 
půjde všechno hladce. Se zadní parkovací 
kamerou se nemusíte při couvání otáčet. 
Zapněte parkovacího asistenta a vůz bude 
sám řídit při parkovacím manévru. 
A budete-li chtít, můžete parkovat i sami 
díky parkovacím senzorům vpředu i 
vzadu. Vše je připraveno. A vy?

Vše, 
co potřebujete 
na vaší cestě.



Bezpečnost

Nic není důležitějšího než vaše bezpečnost. 
Proto bereme naše technologie vážně. 
Adaptivní tempomat automaticky udržuje 
bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího 
vozidla ve vysokých rychlostech. Asistent 
pro jízdu v dopravní koloně dělá to samé, 
ale v nižších rychlostech. Asistent pro jízdu 
v jízdním pruhu hlídá pomocí senzorů, 
aby nedošlo k nechtěnému vyjetí z jízdního 
pruhu, a v případě potřeby zasáhne do řízení.

Vaše bezpečí 
na prvním 
místě.
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Vaše bezpečnost je také 
bezpečností ostatních 
účastníků silničního provozu. 
Proto jsme v této oblasti 
vynaložili ještě větší úsilí. 
Systém pro ochranu chodců 
aktivuje nouzové brzdění, 
pokud senzory detekují pohyb 
před vozem a řidič nedokáže 
včas zareagovat. Senzor únavy 
řidiče vás upozorní, že začínáte 
ztrácet koncentraci. Asistent 
pro rozpoznávání dopravních 
značek zobrazuje všechny 
dopravní značky, od omezení 
rychlosti až po práci na silnici, 
abyste něco nepřehlédli.

Bezpečnost 
je týmová 
práce.

Bezpečnost
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Můžete mít 
všechno.
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Dotáhli jste to tak daleko. A nyní nastal čas, 
abyste měli všechno. Představte si sportovní 
výkony a bezpečnost. Vyspělou techniku 
a vytříbený styl. SEAT Leon. S kompletní 
výbavou pro život, jaký jste vždycky chtěli.



Stupeň výbavy FR.
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Připraven na jakoukoli výzvu.

Maska chladiče 
s logem FR. Odlišná 
a hrdá. Protože hvězdný 
charakter nelze zakrýt.

Tato 18" kola z lehké slitiny 
vypadají skvěle, a navíc jsou 
odolná. Takovou výbavu 
používají skuteční mistři.

Dynamický stupeň výbavy, který vám 
zrychlí tep. Vyberte si lak červená Desire 
a ukažte světu, že máte odvahu být 
odlišní. Výbava zahrnuje exkluzivní detaily 
FR a sportovní kola z lehké slitiny.

Je to skvělý 
pocit posouvat 
hranice.

Svébytná identita.



Je venku krásně? Vpusťte 
sluneční paprsky dovnitř.

Spusťte motor stisknutím 
tlačítka. Doslova.

01 Tlačítko „Heartbeat“. 02 Panoramatické střešní okno.

01

02

Stupeň výbavy 
FR.

Detaily.
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Osvětlete si interiér po svém. 
Vyberte si z 8 jasných barev 
– pro jakoukoli náladu.

Jasnější světlo pro ještě lepší 
bezpečnost silničního provozu. 
A navíc s nižší spotřebou 
elektrické energie.

03 Ambientní osvětlení interiéru.

Senzory vpředu a vzadu pro 
precizní parkování. Pokaždé. 

04 Parkovací senzory.

Logo FR ve stylu high-tech. 
Úžasné, že? 

05 Osvětlené prahové lišty. 06 Zadní světla z LED diod.

03

04

05

06



Stupeň výbavy Xcellence.
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Dopřejte si vysokou kvalitu a komfort. 
Ušlechtilé chromované detaily, pečlivé 
zpracování a nejlepší technologie. 
Tento stupeň výbavy je určen pro řidiče, 
kteří dávají v životě přednost kvalitě.

Dokonalá jízda 
začíná zde.

Vždy markantní.

Jezděte elegantně.

Zadní světla z LED 
diod jsou jasná 
jako den i za 
nejtmavších nocí.

Elegantní 17" kola 
z lehké slitiny umocní 
komfort. Všechno totiž 
závisí na detailech.



Synonymum luxusu. Nejlepší 
materiál pro elegantní interiér.

Mějte vždy přehled o tom, 
kam jedete, i když couváte.

01

02

01 Čalounění Alcantara® 02 Zadní parkovací kamera.

Stupeň výbavy 
Xcellence.

Detaily.
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Výkonné reproduktory. 
Subwoofer v zavazadlovém 
prostoru. Přesně tak 
má znít vaše hudba.

Přivítá vás zářivé logo 
Xcellence. Pokaždé.

03

04

05

06

03 BeatsAudio™.

Začalo pršet? Stěrače už stírají. 
V protisměru jedou vozidla? 
Dálková světla se automaticky 
ztlumí. Nouzové brzdění? I na to 
je váš Leon připravený. Nemusíte 
přitom ani pohnout prstem.

05 Chytří pomocníci.

Vytvořte si vlastní atmosféru 
v interiéru. Osvětlením LED 
s barvou podle vašeho výběru.

04 Ambientní osvětlení. 06 Osvětlené prahové lišty.



Stupeň výbavy Style.
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Všechny důležité prvky a ještě něco navíc. 
Užívejte si kvalitu a komfort s prvky výbavy 
na přání, mezi něž patří například senzor 
únavy řidiče a parkovací senzory vzadu.

Nastal čas 
přidat ještě 
více elegance.

Čalounění Alcantara®.

Silný charakter.

Proč se spokojit s něčím, 
co není nejlepší? 
Čalounění Alcantara® 
je komfort a prvotřídní 
kvalita v jednom.

Na přání dodávaná 17" kola 
z lehké slitiny. Malá změna 
pro odvážnější vzhled 
a ještě sportovnější výkony.



Více kanálů. Lepší 
kvalita poslechu. Toto je 
nepřetržitá zábava.

01

02

02 Přijímač digitálního 
rozhlasového vysílání DAB.Usnadní ovládání. V jakékoli poloze.

01 Multifunkční volant.

Stupeň výbavy 
Style.

Detaily.
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03

04 06

05

Halogenové světlomety 
s diodami LED pro denní 
svícení, které se pro ještě 
vyšší míru bezpečnosti 
zapínají automaticky.

03 Vždy bezpečně.

Zůstaňte propojeni, svěží 
a zachovejte si přehled. Tyto drobné 
doplňky mají velký význam.

06 Vstupy USB s funkcí nabíjení 
a výdechy ventilační soustavy.

Správná teplota pro každého 
díky dvouzónové klimatizaci.

04 Automatická klimatizace 
Climatronic.

Uvolněte pedál brzdy s pocitem 
naprosté jistoty. Vůz se během rozjezdu 
ve svahu nezačne pohybovat dozadu.

05 Elektricky ovládaná 
parkovací brzda 
a funkce Auto Hold.



Stupeň výbavy Reference.
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Přesně to, 
co potřebujete.

Snadný život.

Váš vlastní styl.

Media Systém Colour 
zvládne všechno. 
Ještě sofistikovanější 
jízdu si budete užívat díky 
5" dotykovému displeji 
s konektivitou Bluetooth.

Čalounění z tkaniny, 
které se hodí pro 
každou příležitost. 
Komfortní, elegantní 
a velmi kvalitní.

Nechcete nic přehánět? Udělejte to svým 
způsobem bez kompromisů v oblasti 
kvality, stylu, techniky nebo komfortu.



X-PERIENCE.

Dobrodružství 
čeká za humny.

Tento stupeň výbavy je určen pro vaši 
objevitelskou duši. Všechno, co potřebujete 
k realizaci všech dobrodružství, o nichž sníte. 
Už žádné výmluvy. Připravte se na cesty 
do míst, která jste vždy chtěli navštívit.
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Stupeň výbavy X-PERIENCE.
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Máte vše, co potřebujete pro posouvání 
hranic? Nezapomeňte, že budete potřebovat 
také správné vybavení. Od pohonu všech 
kol 4Drive až po zvýšený podvozek. Začněte 
zde a nic vám už nebude stát v cestě.

Skutečné 
dobrodružství.

Pro jakékoli cesty.

Náležitý vzhled.

18" kola z lehké slitiny. 
Váš nejlepší partner, ať 
vás čeká jakýkoli povrch.

Nic nesvědčí 
o dobrodružství tak jako 
dvojitá chromovaná 
koncovka výfukové 
soustavy, speciální 
nárazníky a logo 
X-PERIENCE na víku 
zavazadlového prostoru.



Nalezněte vždy cestu zpět bez 
ohledu na to, jak daleko dojedete.

01

02

02 Navigační systém Plus.

Design s dobrodružným 
duchem, který vám usnadní 
pohodové cestování.

01 Exkluzivní volant X-PERIENCE.

Stupeň výbavy 
X-PERIENCE.

Detaily.
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03

04 06

05

Logo X-PERIENCE ve stylu high-
tech vám bude připomínat 
zážitky, které naplňují váš život.

03 Osvětlené prahové lišty.

Pro pocit skutečného dobrodružství. 
DSG je dvouspojková automatická 
převodovka s ještě hladším 
řazením a nižší spotřebou paliva.

06 Dvouspojková převodovka.

Naložte cokoli a všechno. S 587 litry 
volného zavazadlového prostoru není 
žádné dobrodružství příliš velké.

04 Velký zavazadlový prostor.

Jaký by to byl svobodný duch 
bez nerušeného výhledu 
na nebe nad hlavou?

05 Panoramatické střešní okno.



Dynamic I XE Dynamic I
Matně šedá XE

Dynamic IV
Leskle šedá, broušená St

Dynamic IV
Leskle černá, broušená XE

17"

Urban II R Design I R Design II StUrban I R

15" 16"

Kola.

Dynamic III St
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Performance I FR

X-PERIENCE XP Performance I
Matně šedá FR

Dynamic II FR Performance II
Leskle černá, broušená FR

Dynamic II
Matně šedá FR

X-PERIENCE XP

18"

18"

17"

Reference R

Style St

Xcellence XE

FR FR

X-PERIENCE XP

Standardní výbava 
Výbava na přání 



Černá CupRacer R St FR Šedá CupRacer R St FR

Černá R St FR

Šedá Dynamic R St FR

Šedá Titanium R St FR

Černá R St FR

Černá X-PERIENCE XP

Černá, broušená R St FR

Antracitová R St FR

18"

18"

Kola z nabídky Originálního příslušenství SEAT®.
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Černá CupRacer FR

Černá Performance FR   

19"

19"

Reference R

Style St

Xcellence XE

FR FR

X-PERIENCE XP

Standardní výbava 
Výbava na přání 



Barvy.

Černá Midnight2 R  St  XE  FR  XP Purpurová Boheme2 R  St  XE  FR  Červená Desire2 R  St  XE  FR Oranžová Eclipse2 R  St  XE  FR  XP

Stříbrná Urban2 R  St  XE  FR  XP Bílá Nevada2 R  St  XE  FR  XP Bílá Candy1 R  St  XE  FR  XP  Šedá Magnetic2 R  St  XE  FR  XP
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

Standardní výbava   
Výbava na přání   

1Nemetalický lak.
2Metalický lak.

Modrá Mediterraneo1 R  St  XE  FR  XP

Modrá Mystery2 R  St  XE  FR



Čalounění.

StSportovní sedadla, černá kůže CE + WL1

Komfortní sedadla, tkanina černá Coffee AE Komfortní sedadla, tkanina Tresil CE Sportovní sedadla, černá Alcantara® CE + WL3¹R St St

Sportovní sedadla, černá kůže DE + WL1 XEXESportovní sedadla, tkanina Teddy/Mikelly DE 
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Sportovní sedadla, černá tkanina Techny GE Sportovní sedadla, černá Alcantara® GE + WL3¹FR FRXESportovní sedadla, černá Alcantara® DE + WL3¹

FRSportovní sedadla, černá kůže GE + WL1

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

Standardní výbava   
Výbava na přání   

¹Dostupnost vám potvrdí 
nejbližší prodejce.



Čalounění.

Sportovní sedadla, tkanina Germe AD Sportovní sedadla, černá Alcantara® AD + WL3¹ Sportovní sedadla, černá kůže AD + WL1XP XP XP
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

Standardní výbava   
Výbava na přání   

¹Dostupnost vám potvrdí nejbližší 
prodejce.



Vaše Originální 
příslušenství 
SEAT®.
Celý svět máte 
u nohou.

Tolik se toho dá dělat, ale vy máte tak málo 
času. Proto děláte jen to, co chcete, a když 
se vám chce. Projížďka po městě? Ano. Výlet 
na lyže? Samozřejmě. Výprava do terénu? 
Pusťte se do toho. Vyberte si příslušenství 
a budete připraveni na každou jízdu.
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Posuňte váš SEAT Leon na novou úroveň. 
Například odvážnějším vzhledem. A samozřejmě 
vylepšenými výkony. Všechno, co potřebujete pro 
ještě vyšší sebevědomí. A ještě vyhraněnější styl.

Sportovní 
doplňky.

Vylepšete si aerodynamiku. Užívejte si 
jedinečný sportovní vzhled. Snadná montáž. 
Součástí dodávky je i potřebné nářadí a návod.

Aerodynamické obložení bočních prahů 
dokonale navazuje na linie profilu. Jeho 
montáž je snadná a bezpečná.

Dynamický přední spoiler se dodává 
s ozdobným krytem, mřížkami, prvky pro 
ochranu chodců a veškerými montážními 
pomůckami.

Střešní spoiler a zadní nárazník.

Spoiler předního nárazníku.

Aerodynamické obložení bočních prahů.



Pro řidiče, kteří chtějí vypadat jinak. Vyberte si svůj 
styl. Můžete uskutečnit drobné úpravy, nebo se 
rozhodnout pro zásadní proměnu. Volba je na vás.

Exteriér.

Minimalistická stříbrná 
ozdobná lišta na záď vašeho 
vozu SEAT Leon. Dokonce 
i s jednoduchostí můžete zazářit.

Ozdobná lišta na zadní 
výklopné dveře.
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Dva pruhy z průhledné matné 
fólie, které probíhají od kapoty až 
po konec střechy. Připravte se, 
že se lidé budou otáčet. 
Nedodává se pro vozy 
se střešním oknem.

Kdo říká, že musí mít stejnou 
barvu jako karoserie? Buďte 
kreativní s odstíny černá, červená 
Desire nebo modrá Mystery.

Ozdobné pruhy.

Ozdobné kryty vnějších 
zpětných zrcátek.



Interiér.

Nabíječka mobilních telefonů 2-v-1.

Stejná nabíječka pro dva odlišné 
chytré telefony. Jedna strana 
je pro Android, druhá strana je 
pro iPhone. Praktické, že?

Dodejte svěží styl interiéru svého vozu SEAT 
Leon. Toto elegantní příslušenství poslouží 
dvěma účelům. Bude pro vás příjemným 
přivítáním při každém nastupování a zároveň 
zachová váš vůz v bezvadném stavu.
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Ozdobné boční prahy se rozsvítí na 
30 sekund pokaždé, když nastupujete 
do vozu. Elektrická příprava 
není nutná. Zavřením dveří se 
osvětlení automaticky vypne.

Osvětlené boční prahy.

Ozdobná linie s logem SEAT 
Leon. Elegantní, ale také chrání 
proti poškrábání laku. Vyberte si 
oblíbenou barvu z odstínů červená 
Desire nebo modrá Mystery.

Boční prahy z ušlechtilé oceli.

Černá lepicí fólie je vyrobena na míru 
tvarům a rozměrům bočních prahů 
a opatřena logem SEAT Leon. Skvělý 
způsob, jak ochránit vstupní prostory. 
Včetně návodu pro snadnou montáž.

Ochranná fólie na boční prahy.



Interiér.
Existuje bezpočet způsobů, jak můžete změnit 
interiér vašeho vozu SEAT Leon. Můžete si například 
individualizovat přístrojovou desku nebo hlavici 
řadicí páky. Pro jakou barvu se rozhodnete?
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Vyberte si ze tří výrazných možností: Sadu dvou 
dílů červeného ozdobného obložení přístrojové 
desky, včetně hlavice řadicí páky pro 5stupňové 
nebo 6stupňové převodovky s povrchovou 
úpravou z hliníku, kůže a laku červená Tornado. 
Sofistikovanost umocní stejná sada ozdobného 
obložení, avšak z hliníku, v kombinaci s hlavicí řadicí 
páky pro 5stupňové nebo 6stupňové převodovky 
s povrchovou úpravou z hliníku a chromu. Poslední 
variantou je sada ozdobného obložení z uhlíkového 
kompozitu s reliéfní povrchovou úpravou a hlavice 
řadicí páky z hliníku a chromu. Dodává se pro 
všechny verze s mechanickou převodovkou.

Ozdobné obložení přístrojové desky.
Individualizovaná hlavice řadicí páky.



Všechno,
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nebo nic.



Přeprava 
nákladu.

Střešní box.

Máte příliš mnoho zavazadel? 
Prostor navíc vám poskytne 
střešní box, v němž budou vaše 
zavazadla chráněna. Elegantní 
aerodynamický tvar. Snadná a rychlá 
montáž. Otvírání z obou stran.

Nic by vám nemělo stát v cestě. Zejména ne 
váš vůz. Proto jsme pro něj navrhli originální 
příslušenství pro přepravu nákladu. Díky tomu 
nikdy nenecháte váš SEAT Leon doma.
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Pro SEAT Leon není žádné 
surfové prkno příliš velké. Tento 
nosič je vybaven 4 plastovými 
držáky, které se přizpůsobí 
velikosti vašeho plováku. Můžete 
převážet dokonce dva najednou. 
Koho vezmete s sebou?

Nosič pro surfová prkna.

Milujete přírodu? Tento 
aerodynamický nosič je ideální pro 
přepravu jízdního kola. A je vybaven 
dokonce i zámkem proti odcizení.

Nosič pro jízdní kola.

Neexistuje nic, co byste se svým 
vozem SEAT Leon nemohli 
přepravit. K tomuto nosiči připevníte 
jakýkoli předmět bez ohledu 
na jeho tvar nebo velikost.

Nosič pro dlouhé předměty.



Tažné zařízení.

Odnímatelné tažné zařízení je 
bezpečné a snadno se používá. Je 
to perfektní důvod, proč si koupit 
sněžný skútr, o němž jste vždy snili.

Všechno budete mít ještě snadnější. Náš sortiment 
praktických a elegantních doplňků vám pomůže. 
Potřebujete trochu stínu? Posvítit do tmy? Nebo 
chcete jen několik chytrých detailů, které přivedou 
váš SEAT Leon k dokonalosti? Ať potřebujete cokoli, 
dopřejte si individualizaci a posuňte laťku výš.

Přeprava 
nákladu.
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Vyroben z hliníku s pryžovými 
držáky. Pro až 6 párů lyží, nebo 
4 snowboardy. Všichni chtějí jet 
na lyže, ne?

Nosič pro lyže a snowboardy.

Posuvný systém pro praktické 
nakládání a vykládání. 
Teleskopické držáky, abyste se 
nemuseli natahovat nad střechu. 
A snadno se otvírají, dokonce 
i v rukavicích.

Nosič pro lyže a snowboardy Xtender.



Ochrana.

Udržujte čistotu uvnitř svého 
vozu SEAT Leon. Čtyřdílná sada 
rohoží, dvou vpředu a dvou vzadu. 
Vyrobeny z měkké tkaniny.

01

02

02 Rohože Velpic®.

Ochrání karoserii vašeho vozu 
SEAT Leon před odletujícím 
materiálem od kol během jízdy.

01 Lapače nečistot za 
přední a zadní kola.

Nyní, když už to všechno máte, je důležitá ochrana. 
Vyberte si příslušenství, které potřebujete k tomu, 
aby váš SEAT Leon zůstal bez poškození, od lapačů 
nečistot a podlahových rohoží až po ochranné plachty 
a další užitečné doplňky.
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03

04 06

05

Ochranná vana z pryže dokonale 
odpovídá tvaru a rozměrům 
zavazadlového prostoru. 
Přepravujte cokoli bez obav, že 
poškodíte zavazadlový prostor.

03 Plastová vložka do 
zavazadlového prostoru.

Uspořádejte si svůj prostor. Systém 
zahrnuje dva držáky, které lze 
podle potřeby nastavit, kamkoli 
umístit a připevnit suchým zipem. 

06 Systém pro uspořádání 
zavazadlového prostoru.Elegantní plachtou z polyesteru 

ochráníte exteriér svého vozu 
SEAT Leon před poškozením. 
Včetně systému pro upevnění.

04 Plachta na vůz.

Berete s sebou domácího 
mazlíčka? Zařiďte mu bezpečné 
cestování. Snadná montáž 
a demontáž i bez nářadí.

05 Dělicí mříž.



K vašim 
službám.
Svoboda začíná tam,
kde končí starosti.

Život je příliš krátký na to, abychom jej 
trávili čekáním, například v servisu. SEAT 
Service udrží váš Leon v nejlepším stavu 
s využitím výhradně Originálních dílů 
SEAT. Abyste mohli vždy nastoupit a jet.
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Život se 
má žít.
SEAT SERVICE nabízí komplexní servisní 
prohlídky od školených odborníků na základě 
stáří a počtu ujetých kilometrů vašeho vozu.

Můžete si být jisti, že vaše vozidlo bude 
v optimálním stavu, protože naši odborníci 
realizují veškeré servisní práce, s využitím 
Originálních dílů SEAT® a dle opravárenských 
postupů a norem předepsaných 
výrobcem. Méně starostí. Více zábavy.
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Prodloužená záruka 

Mobilita

SEAT Pojištění 

Servisní balíčky

S novými objednávkami nyní získáváte nad rámec základních dvou let 
záruky také prodlouženou záruku výrobce zdarma a to na další 3 roky 
nebo do celkového nájezdu 100 000 km. A protože zde nejsou žádní 
prostředníci, budete i nadále v odborné péči profesionálů značky SEAT, 
abyste si mohli ještě víc a déle užívat zcela bezproblémové jízdy.

SEAT Service Mobility zajišťuje asistenční službu v případě poruchy 
vašeho vozu. Od okamžiku zakoupení nového vozidla SEAT se 
můžete těšit ze všech výhod, které SEAT Service Mobility nabízí, 
a využívat široký rozsah nabízených služeb - a to po dobu až 10 let. 
První dva roky od zakoupení vašeho nového vozu SEAT jsou 
služby v rámci SEAT Service Mobility poskytovány zdarma.

SEAT servisní balíčky jsou doplňkovou službou, která v základní 
variantě Service kryje náklady na servisní úkony předepsané 
výrobcem po dobu až 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. 
V případě volby varianty  Service Plus, služba navíc zahrnuje 
i náklady na výměnu dílů z důvodu běžného opotřebení.  Službu lze 
čerpat u kteréhokoliv autorizovaného servisního partnera SEAT 
v České republice.  Službu spravuje SEAT Financial Services. 

SEAT Pojištění v sobě spojuje vše, co potřebujete pro bezstarostné cestování 
svým novým vozem SEAT. Kvalitní a spolehlivé servisní služby jsou nejlepší 
prevencí dalších problémů na cestách. Proto si při sjednání pojistné smlouvy 
volíte svůj Domovský servis, který Vám zaručuje jak finančně výhodné 
řešení, tak značkovou kvalitu a maximální komfort. 100% POJIŠTĚNÍ, 
100% PÉČE, 100% JISTOTA.



Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této 
brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (15. 1. 2019), nejnovější údaje si, prosím, ověřte 
u svého autorizovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných 
odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu 
výroby na životní prostředí. Díky využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější 

vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro 
posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp 

nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité fotografie mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu 
technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 45. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy 

se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy 
přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava 

vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními 
a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce 

ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving 
Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1). Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1/N2).

1/2019.


