
LeonNový SEAT



Born in the sun.

Pochází z Barcelony a má vždy dobrou náladu. Nový SEAT Leon je zde, 
s  nádherným novým designem, komfortnějším interiérem a kompletní 
konektivitou. Potřebujete více prostoru? Nový Leon Sportstourer vám umožní 
naložit více. Chcete sportovní výkony Leonu s nižšími emisemi? Leon e-Hybrid 
vám poskytne požitek z elektrické jízdy. 

Sportovnější vzhled. Kompletní konektivita. Širší výběr motorů. S novým 
Leonem máte nyní ještě více možností, jak zazářit. 



Odvážný. Silný. 
Vždy připojený.

První dojmy jsou nejdůležitější. Maska chladiče s motivem 
diamantu na přídi, zadní světla z LED diod v celé šíři zádě. 
Nový SEAT Leon je ještě přitažlivější a podmanivější než 
dosud. Dynamické křivky a plynule navazující hladké 
plochy propůjčují modelu Leon ještě svěžejší, sportovnější 
charakter. S dynamickými ukazateli směru bude každé 
vaše odbočení přitahovat ještě větší pozornost. Osobité 
prolisy umocňují dojem pohybu a energie. Vaše jízda 
bude ještě více nabitá emocemi. Tento automobil vyčnívá 
z davu. Vždy a všude.
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Život zalitý 
světlem.

V interiéru vás přivítá LED ambientní osvětlení, které vás příjemně obklopí. 
Nyní si vyberte správný odstín světla podle vlastní nálady. Barvami to 
však nekončí. LED diody jsou propojeny s vyspělými senzory a budou vás 
upozorňovat na nebezpečné situace, aby se zabránilo kolizi. Nový, 
elegantní interiér je skvěle vybaven a díky větším rozměrům vám poskytne 
ještě více komfortu. Přístrojová deska je nyní mírně natočena k řidiči, 
abyste měli lepší přístup k 10“ displeji navigačního systému. Máte 
sportovního ducha? Zvolte si multifunkční sportovní volant obšitý kůží. 
Výběr je na vás. Jste to vy, kdo si bude užívat potěšení z jízdy.

Vnitřní design



Váš vůz. Vždy 
připojený.

SEAT CO
NNECT

Chcete nepřetržitý přísun digitálních informací a zážitků? Nový SEAT Leon vám je zajistí díky nepřetržité konektivitě. 
Za jeho volantem i po vystoupení z vozu. Stáhněte si aplikaci SEAT CONNECT App a můžete zjišťovat údaje o vašem 
voze pomocí chytrého telefonu, nebo si otevřete SEAT CONNECT na dotykovém displeji a začněte plánovat trasu, 
či  si  sestavte seznam skladeb pro přehrávání. Nyní si můžete také vyhledat parkovací místa, sledovat na mapě 
dopravní situaci v reálném čase a získávat o trase informace, díky nimž budou vaše zážitky z jízdy mnohem příjemnější. 
Vždy po ruce, vždy připraven. Přesně to přináší opravdová konektivita. 

Objevte balíčky služeb SEAT CONNECT. Užívejte si svobodu kompletní konektivity.

Safety & Service.
Potřebujete na silnici naléhavou 
pomoc? Funkce nouzového volání 
detekuje nehodu hned při aktivaci 
airbagů a automaticky odešle vaši 
polohu záchranným službám. Chcete 
nahlásit méně závažnou událost? 
Využijte volání pro případ poruchy. 
Potřebujete od nás něco zjistit, nebo 
nastal čas pro servisní prohlídku? 
O  všechno se postarají zaměstnanci 
oddělení zákaznické péče a plánování 
servisu. 

Remote Access.
Otevřete si aplikaci a zkontrolujte stav 
osvětlení a  temperování interiéru vašeho 
vozu. Získejte veškeré údaje o vaší jízdě. 
Okamžitě si ověřte, zda váš vůz nepřekračuje 
omezení rychlosti ve stanovené oblasti. 
A nikdy se už nebojte, že zase zapomenete, 
kde jste zaparkovali. Otevřete si službu 
dálkového přístupu a váš Leon vám 
houkačkou a světly ukáže, kde se nachází. 
Vy, váš chytrý telefon a váš Leon. Dokonalý 
tým.

Media & Internet. 
Digitální životní styl vyžaduje 
nepřetržitý přístup do vašeho 
virtuálního světa. Uvnitř vašeho vozu 
i  mimo něj. Aktualizujte si mapy, 
plánujte si jízdy a trasy odesílejte 
z  počítače nebo chytrého telefonu 
přímo do vozu. Zjistěte, kde můžete 
podél trasy doplnit palivo, 
a  zkontrolujte si ceny i  otvírací doby. 
Cíle, multimediální funkce a poslech 
rozhlasu vám zpřístupní hlasové 
ovládání. S kompletní konektivitou jsou 
možnosti nekonečné. 



Váš nový SEAT Leon vám zajistí spojení se světem. Co 
potřebujete k tomu, abyste se dostali do cíle? Nový digitální 
panel přístrojů má funkci děleného zobrazování, která vám 
umožní sledovat navigační mapy včetně informací o trase. Jak 
se tam chcete dostat? Hned vedle panelu přístrojů naleznete 
10“ displej s vysokým rozlišením, který slouží navigačnímu 
systému. Dotykový displej je individuálně nastavitelný. Další 
možností je hlasové ovládání. Ruce nechte na volantu 
a povězte vašemu vozu Leon, kam chcete jet. Doveze vás tam. 

Nový SEAT Leon posune do nové dimenze také vaši zábavu na 
cestách díky vylepšenému audiosystému Beats Audio. Jeho 
deset reproduktorů zahrnuje i dvojici vysokotónových 
reproduktorů vzadu a výkonný subwoofer. S touto kombinací 
na vás čekají opravdu podmanivé zážitky z poslechu.

Zářivá 
budoucnost.
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Zůstaňte na silnici 
a vyhýbejte se problémům.

Be
zp

eč
no

st

Proč si dělat starosti? Kryjeme vám záda. 
Nový SEAT Leon kombinuje sportovní 
výkony s vyspělými asistenčními systémy. 
Chytrá bezpečnostní technika předvídá 
a  reaguje na jakoukoli situaci na silnici. 
Ještě dřív než vy. 

Systém sledování mrtvého úhlu.
Někdy si nemusíte přibližujících se vozidel ani všimnout. A to je příležitost pro 
systém sledování mrtvého úhlu. Zaznamená i vozidla, která se přibližují mimo 
váš zorný úhel, a upozorní vás na ně světelným signálem pomocí systému 
ambientního osvětlení, jež obklopuje interiér. Systém sledování mrtvého úhlu 
dokáže díky dvěma radarovým senzorům na zádi vozidla detekovat přítomnost 
vozidel vzdálených až 70 metrů. 

Prediktivní adaptivní tempomat se systémem 
Front Assist. 
Adaptivní tempomat ACC sleduje situaci před vozem radarovým 
senzorem vpředu a nepřetržitě předvídá potenciální rizika. Ať se před vás 
zařadí vůz do vašeho jízdního pruhu, nebo vjíždíte příliš rychle do 
nebezpečné zatáčky, váš Leon bude vždy připraven reagovat a popřípadě 
zpomalit. Systém používá k analýze zatáček a rychlostních limitů kamery 
a navigační systém, aby mohl patřičně upravit rychlost jízdy. 

Asistent pro stav nouze.
Nová generace asistenta pro stav nouze bude neustále sledovat, zda 
je u vás vše v pořádku. Pokud asistent zaznamená neaktivitu při řízení, 
dvakrát mírně přibrzdí, aby  vás upozornil. Jestliže nebudete na 
upozornění reagovat, systém v případě potřeby váš vůz automaticky 
zpomalí až do úplného zastavení.

Asistent pro vystupování. 
Vaše bezpečnost pro nás nekončí příjezdem do cíle. V okamžiku, kdy se 
chystáte vystoupit z vašeho vozu Leon, detekuje asistent pro 
vystupování přibližující se překážky, jakými jsou například vozidla nebo 
cyklisté. Pokud by otevření dveří mohlo vést ke kolizi, upozorní vás na 
nebezpečí zvukový a vizuální signál.



e-Hybrid.Připojit.  
A zářit jako hvězda. 

Nový SEAT Leon e-Hybrid je mnohem víc než běžným hybridním automobilem. Podobně jako většina 
hybridních vozů automaticky nabíjí své akumulátory. Ale nabízí také možnost připojení k elektrické síti. 
Při jízdě používá nejprve elektromotor a spalovací motor je k dispozici jen pro zvýšení výkonu. Akumulátory 
nabijete snadno připojením vozidla ke konvenční elektrické síti.

Hybridní kombinace elektrického a spalovacího motoru je nejpraktičtějším způsobem pohonu s  nízkými 
emisemi. Elektromotor o výkonu 75 kW je doplněn spalovacím motorem 1.4 TSI. Celkový nejvyšší výkon 
externě nabíjitelné hybridní soustavy je 150 kW. 

Dojeďte až do cíle. 
Jak daleko potřebujete jet? Bez nabíjení ujedete se zcela 
nabitou sadou akumulátorů až 60 km*, pokud budete používat 
pouze elektrický pohon. S využitím kombinace elektromotoru 
a  spalovacího motoru dokáže Leon e-Hybrid překonat bez 
doplňování paliva a elektrické energie vzdálenost až 800 km. 

Zasunout do zásuvky, nabít 
a podávat výkony. 
Nabíjení nového modelu SEAT Leon e-Hybrid je maximálně 
snadné a rychlé, ať jste doma nebo na cestách. Domácí 
nástěnná nabíječka kompletně nabije sadu akumulátorů za 
3 h, z konvenční elektrické zásuvky to trvá 6 h. * p
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Výbava FR.

Leon ještě vyšší úrovně.
Někdy se vyplatí vynaložit více prostředků a úsilí na to, abyste 
dostali přesně to, co chcete. Leon s výbavou FR nabízí ještě 
více sportovní přitažlivosti a vyhraněnějšího charakteru. 
Specifické nastavení podvozku FR vám umožní dynamičtější 
jízdu, zatímco nárazníky FR, větší, 18" kola z lehké slitiny a logo 
FR na zádi poskytnou vozu ještě sebevědomější vzhled.

Přesně do rukou. 
Multifunkční sportovní volant obšitý kůží 
s   prošíváním FR vylepší každou vaši 
minutu na silnici.

Seďte stylově. 
Sportovní sedadla nového modelu Leon FR vám 
poskytnou pocit jistoty, až se budete řítit do 
zatáčky. Ještě více komfortu si budete užívat, 
pokud si vyberete nové čalounění mikrovláknem 
Dinamica.



Výbava Xcellence.

Takto vypadá 
sebedůvěra.

Stupeň výbavy Xcellence zahrnuje všechno, co potřebujete. 
A   ještě mnohem víc. Exkluzivní vnější detaily a také širší výběr 
barev, vnitřní výbavy a čalounění. Leon Xcellence posune vaši 
jízdu na skutečně výjimečnou úroveň.

Skvělý vzhled. 
Tento stupeň výbavy se od ostatních odlišuje 
maskou chladiče se sofistikovaným motivem 
diamantu s lesklou povrchovou úpravou.

Detaily pro nadšence. 
Osvětlené prahové lišty mají chromovanou 
povrchovou úpravu a logo Xcellence. 



Výbava Style.

Více stylu. 
Více charakteru. 

Jste vítáni. 
Leon vás pozdraví svým uvítacím 
osvětlením a už při vašem příchodu vás 
informuje o tom, že je připraven.

Uvidíte dál, uvidíte lépe. 
Mlhové světlomety s funkcí světel pro 
odbočování vám pomohou bezpečně projet 
mlhou a zvládnout nebezpečné zatáčky.

Vítejte ve svém světě. Leon Style se může pochlubit rozsáhlou vnější 
a vnitřní výbavou. Od 16" kol z lehké slitiny až po všechny důležité prvky 
exteriéru a interiéru. Stupeň výbavy Style je pro řidiče, kteří vědí, 
co chtějí. 



15" 16"

17"

18"

URBAN 15"
R

DYNAMIC STYLE 17"
St

PERFORMANCE I 18"
XC

PERFORMANCE II 18"
FR

SPORT 18"
FR

URBAN 16" 
R

DYNAMIC I 17" 
XC

DESIGN 16" 
R  St

DYNAMIC II 17" 
FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Standardní výbava   
Výbava na přání   

Kola.



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Standardní výbava   
Výbava na přání   

PURE ČERVENÁ

MYSTERY MODRÁ

NEVADA BÍLÁ

MAGNETIC ŠEDÁ

CANDY BÍLÁ

MIDNIGHT ČERNÁ

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FRDESIRE ČERVENÁ XC  FR

Barvy.



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Standardní výbava   
Výbava na přání   

TKANINA REFERENCE TKANINA STYLE TKANINA FRR St FRTKANINA XCELLENCE DINAMICA STYLEXC St

DINAMICA XCELLENCE DINAMICA FR KŮŽE NAPPA XCELLENCEXC FR XCKŮŽE NAPPA STYLE KŮŽE NAPPA FRSt FR

Čalounění.



18" kola Sport z lehké slitiny. 
Dodejte svému vozu ještě silnější sportovní 
charakter a styl 18" koly z lehké slitiny.

Nosič jízdních kol.
Uzamykatelný nosič jízdních kol 
je bezpečný a stabilní. Připravte 
se na své příští dobrodružství.

Lapače nečistot. 
Přečkejte bouře a minimalizujte znečištění 
nenápadnými, ale elegantními lapači nečistot.

Upravte si vůz 
podle svých 
představ.

Příslušenství



Technické informace.

*pneu 195/65 R15 ET45 *pneu 195/65 R15 ET45



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 (26. 2. 2020), 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 fotografi e 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 2020. 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. vestavené 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 došlo k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1/N2).

2/2020.


