
LEON

ENJOYNEERING



DE NIEUWE
SEAT LEON
De nieuwe SEAT Leon zit boordevol nieuwe technologie om van te 

genieten. Over elk onderdeel en elk detail is nagedacht. Zo creëren we het 

ultieme rijplezier, ieder moment dat je achter het stuur kruipt.

Een aantal mogelijke interessante opties zijn:

/ Fraai vormgegeven design LED-lichten voor en achter.

/ Elektrisch zonnedak – geniet van de zon, elk moment van de dag.

/  Sportieve lichtmetalen velgen, onderdeel van het 18 inch 

Titaniumpakket.





ALLES DRAAIT 
OM DE LOOKS
VINDEN WIJ
Hoe je er ook naar kijkt, de nieuwe SEAT Leon is een opvallende 

schoonheid. In het interieur wacht je een warm welkom met enkel 

hoogwaardige materialen. Het dynamische dashboard is tegelijk 

verfijnd, intuïtief en geraffineerd. Het elektrisch zonnedak voegt 

een geheel nieuwe dimensie toe aan je rijervaring. Het belichaamt 

alles waar SEAT voor staat en brengt technologie in al haar 

schoonheid tot leven.

 

/ Relaxen met stijlvolle armsteunen tussen de voorstoelen.

/ Alleen de beste kwaliteit  stoffen en leersoorten.

/ Stijlvolle keuze uit zwarte, grijs-zwarte of beige lederen stoelen.

/ Onderscheidende alcantara sportstoelen.





GENIET VAN
HET COMFORT
EN RELAX
Of je nu voor- of achterin zit, in de nieuwe SEAT Leon Reference zit je 

veilig en comfortabel. De boordcomputer, 6 airbags, airconditioning en 

een 5 inch touch screen Radio Media Systeem met USB-aansluiting, 

creëren precies de juiste atmosfeer. 

/ Verlicht handschoenenkastje om je spullen veilig in op te bergen.

/ Bekerhouders voorin om alles netjes te houden.

/ Bagageringen in de kofferbak om de bagage beter te verdelen.

/ 16 inch lichtmetalen velgen voor een sportieve touch (optie).





STIJLVOL TOT 
IN DE KLEINE
DETAILS
Er is veel om naar uit te zien in de nieuwe SEAT Leon Style. Er zijn drie 

verschillende kleuren interieur om uit te kiezen, met lederen stoelen 

verkrijgbaar in dezelfde kleuren. De bekleding en uitrusting 

onderscheidt zich op alle fronten. Distinctieve afwerking en 

uitrusting die zorgen voor een hoog niveau van afwerking welke 

overeenkomt met een hoog niveau van rijplezier.

/ 16  inch lichtmetalen velgen houden hem sportief.

/ Zwart of grijs interieur voor een ultiem gevoel van stijl.

/  Lederen stoelen in luxueus zwart, beige of grijs maken het 

helemaal af (optie).

/ Of stoelen bekleed met zwart Alcantara (optie). 

/  Indrukwekkend CD/MP3/AUX-in systeem met 8 speakers en 

navigatiesysteem (optie).

/ Lederen stuurwiel voor een betere grip.

/ Cruise control.

/ Armsteunen om te relaxen als je daar zin in hebt. 

/ Parkeersensoren aan voor- en achterzijde (optie).

/ Vele technologische extra’s die het rijden makkelijker maken. 





LEON FR 
PURE DYNAMIEK
Het meest opwindend van allemaal is de SEAT Leon FR. Met de 

unieke FR-looks, de responsieve besturing, de 17 inch lichtmetalen 

velgen en de zichtbare chromen dubbele uitlaat, is het in alle 

opzichten een sportieve superster. Genoeg om iedere serieuze 

autoliefhebber te verleiden.

/ Exclusief FR-bumperdesign.

/ Alcantara stoelen om diep in weg te zinken (optie). 

/ Een voortreffelijk bekleding  met stijlvolle rode stiksels.

/  Full LED voor- en achterlichten (LED-koplampen optie,  

LED-achterlichten standaard).

/ Sportief onderstel voor een superieure wegligging.

/ Titanium buitenspiegels en 18 inch lichtmetalen velgen (optie).

/  Driving Profile Selection; handmatig instellen van het rijprofiel op 

economisch, normaal of sportief, waarbij met name respons van 

besturing en gaspedaal wordt gewijzigd (bij DSG ook sportief of 

economisch schakelprogramma). Tevens verandert de kleur van 

de verlichting in de portieren van wit (bij normaal profiel) naar 

rood (bij sportief profiel).





EYE-CATCHERS 
OPVALLEND
SEAT DESIGN
De koplampen van de nieuwe SEAT Leon zijn ware eye-catchers.  

En dat is niet alleen dankzij het opvallende design, maar ook dankzij 

de (optionele) Full LED-verlichting inclusief LED dagrijverlichting.  

Full LED reageert niet alleen sneller dan de traditionele lampen, wat 

de veiligheid vergroot, ze gaan ook langer mee, schijnen ongekend 

helder en zijn een stuk energie-efficiënter. En los van dat alles zien 

ze er ook nog eens betoverend uit.





AFMETINGEN
& MOTOREN
BENziNE

Entry Reference Style FR

1.2 TSI 85 pk (63 kW) × × – –

1.2 TSI 105 pk (77 kW) Ecomotive – × × –

1.2 TSI 105 pk (77 kW) DSG Ecomotive – – × –

1.4 TSI 122 pk (90 kW ) Ecomotive – – × ×

1.4 TSI 140 pk (103 kW) Ecomotive – – – ×

1.8 TFSI 180 pk (132 kW) Ecomotive – – – ×

1.8 TFSI 180 pk (132 kW) DSG Ecomotive – – – ×

DiESEL

1.6 TDI CR 105 pk (77 kW) E-Ecomotive – × × –

1.6 TDI CR 105 pk (77 kW) DSG Ecomotive – – × –

2.0 TDI CR 150 pk (110 kW) Ecomotive – – × ×

2.0 TDI CR 150 pk (110 kW) DSG Ecomotive – – × ×

2.0 TDI CR 184 pk (135 kW) Ecomotive – – – ×



VEILIGHEID
GROOTLICHT ASSISTENT.

De intensiteit van de koplampen vermindert automatisch, wanneer er een tegenligger nadert.

VEILIGHEIdSHERkENNING.
Dit systeem analyseert voortdurend je rijstijl. Bij tekenen van vermoeidheid herinnert een akoestisch signaal  

je eraan dat het tijd is voor een pauze en een kop koffie.

MISTLAMPEN MET 
BOCHTFUNCTIE.

Wanneer je je licht het meest 
nodig hebt, helpen we je een 

handje om de weg te 
verlichten.

ESC.
Elektronische Stabiliteits Controle 

(ESC) verbetert de wegligging. 
Sensors houden iedere kleine 

verandering in de gaten en grijpen in 
wanneer nodig. Zo blijf je stabiel in 

elke bocht.



17 iNch DYNAMic FR (STANDAARD)

16 iNch DESiGN REFERENCE (OPTIONEEL)

18 iNch PERFORMANcE FR (OPTIONEEL)

16 iNch DESiGN STYLE (STANDAARD)

15 iNch URBAN ENTRY/REFERENCE (STANDAARD)

18 iNch PERFORMANcE  titANiUM FR (OPTIONEEL)

17 iNch DYNAMic STYLE (OPTIONEEL)

VELGEN



FR STOF // KUNSTLEER (STANDAARD) StYLE/FR LEER (OPTIONEEL)

ENtRY/REFERENcE STOF (STANDAARD)

StYLE STOF (OPTIONEEL)

StYLE STOF (STANDAARD) StYLE/FR ALCANTARA (OPTIONEEL)

StYLE LEER (OPTIONEEL) StYLE LEER (OPTIONEEL)

BEKLEDING





KLEUREN

cANDYWit B4B4 NON-METALLIC EMOciONROOD 9M9M NON-METALLIC

NEvADAWit 2Y2Y METALLIC EStRELLAziLvER P5P5 METALLIC LiMEGR0EN i3i3 METALLIC APOLOBLAUW i4i4 METALLIC

MONtSANDROOD v0v0 METALLIC PiRiNEOSGRiJS 0c0c METALLIC UNivERSOzWARt L8L8 METALLIC 



s e a t . n l

SEAt-importeur Pon's Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon 

deze brochure met de grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.  Vanwege beper-

kingen in het drukproces kunnen de in deze brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van de werkelijke lakkleuren en/of materialen, raadpleeg de SEAT-dealer 

voor een exacte weergave. MS20297/121001/5.000


