LEON

TECHNOLOGY TO ENJOY

PAIXÃO PELA
TECNOLOGIA
Acima de tudo queremos que a melhor e mais importante tecnologia deva estar ao alcance de todos.
Acreditamos que isso fará do mundo um lugar melhor e mais agradável. Queremos que tudo o que
criamos o ajude a fazer as coisas mais belas. E nada como a gama SEAT Leon o expressa melhor.
Design arrebatador, a mais soﬁsticada tecnologia e segurança; e uma experiência de condução
realmente dinâmica: estes são os denominadores comuns da família Leon.

LEON SC

LEON 5P

LEON ST

LEON 5P
DAMOS SENTIDO
AO DESIGN
O SEAT Leon renasceu de uma folha em branco. A qualidade de engenharia e da tecnologia garantem
ao Leon uma experiência de condução como nenhum outro. As linhas vincadas, já icónicas, do desenho
do Leon reforçam as proporções desportivas que garantem uma agilidade surpreendente a cada
curva. Os ângulos retos fundem-se com a suavidade das parábolas criando as linhas ﬂuidas que
formam o exterior. As linhas do Leon brilham sob os raios de Sol, abraçando as emoções quentes
que se esperam de um SEAT. Sem luz não há forma; foi esse o princípio que guiou a criação do Leon,
da ideia à materialização.
O Leon está mais completo, dinâmico e repleto das nossas ideias mais brilhantes. Como o Sistema
EASYCONNECT, que controla o entretenimento, comunicações e várias outras funções do automóvel
através do ecrã tátil. E o Perﬁl de Condução SEAT através do qual pode selecionar os diversos modos
de condução, de acordo com o seu estado de espírito ao volante. Disponível numa gama diversiﬁcada
de motores potentes mas eﬁcientes, vai questionar-se porque é que os automóveis não são todos
concebidos como o Leon. Aﬁnal, todos os detalhes têm um objetivo superior: dito de forma simples,
dar-lhe prazer.

LEON 5P

LEON SC
CONDUÇÃO DINÂMICA
PARA UMA VIDA DINÂMICA
E para os mais desportivos, nenhum assenta tão bem como o SEAT Leon Sport Coupé. O Leon SC tem tudo o que o faz
do Leon um automóvel brilhante, acrescentando um foco especial na dinâmica e na agilidade sentida ao volante.
Ser-se ágil permite responder rapidamente a algo inesperado, à mudança. Essa é a arte do movimento – conciliar
o equilíbrio, coordenação, velocidade, reﬂexo, força e resistência. E em nenhum outro lugar estes atributos são tão
importantes como no seu automóvel. É por isso que o novo Leon SC tem uma menor distância entre eixos face ao Leon
de 5 portas, resultando num chassis mais dinâmico e numa condução mais reativa.

Tal como o Leon, o Leon SC tira partido de um dos melhores sistemas de som da sua classe, com subwoofer integrado.
E também acrescenta o sistema de deteção de fadiga que irá alertá-lo sempre que reduza a pontos críticos a sua
capacidade de concentração. E se isto não for suﬁciente, acrescente a célebre caixa de velocidades DSG (Direct Shift
Gearbox) com patilhas no volante que colocam a condução desportiva na ponta dos seus dedos.

Bem-vindo ao lado inteligente da condução.

LEON SC

LEON ST
MAIS ESPAÇO
MAIS VIDA
Nunca estamos certos daquilo que a vida nos guarda. Por isso, construímos
o SEAT Leon ST com alma versátil. É a nossa primeira carrinha Leon; logo,
queremos que seja magníﬁca. Aproveitámos todas as excelentes características
do Leon e acrescentámos imenso espaço. Traz uma impressionante bagageira
com 587 litros, que pode chegar aos 1470 litros com um toque num botão, que
ativa o inovador sistema de rebatimento dos bancos. A bagageira tem um friso
cromado protetor à entrada e oferece inﬁnitas possibilidades garantidas pelo piso
regulável e conﬁgurável.

E se isto ainda não for suficiente, acrescente o Cruise Control Adaptativo, que
ajusta automaticamente a velocidade mantendo uma distância segura aos carros
da frente; e o teto de abrir panorâmico que oferece-lhe uma perspetiva inédita.
Isto é o SEAT Leon ST. Nunca mais terá que escolher entre estilo e versatilidade.

LEON ST

NÃO DEIXE
NADA PARA TRÁS
Tudo no SEAT Leon ST foi projetado para que aproveite ao máximo os 587 litros
de espaço na bagageira.

A mala tem um duplo piso que permite ser facilmente ajustado para uma utilização
dupla. Quando não precisar do fundo falso, pode facilmente rebaixar o piso para
o nível inferior, aumentando a capacidade do volume disponível para 687 litros.

A abertura central nas costas do banco permite o transporte de objetos longos.
E se ainda precisar de mais espaço, o sistema de rebatimento das costas do banco

CAPACIDADE 1470L COM REDE DE DIVISÃO.

traseiro, usado parcialmente ou no todo, permite chegar a um total de 1.470 litros
de espaço numa ação de segundos. E para manter toda a carga seguramente
no seu lugar, está disponível uma rede de retenção.

Não há nada suﬁcientemente grande que não caiba na versatilidade do SEAT Leon ST.

Digitalize este código QR e descubra toda
a versatilidade da bagageira do SEAT Leon.

BANCO DO PASSAGEIRO REBATÍVEL OPCIONAL.

CAPACIDADE 1470L

LEON X-PERIENCE
DESENHADO PARA
DESCOBRIR
O SEAT Leon X-PERIENCE, o primeiro Leon allroad, combina um design exclusivo com características
únicas, tornando-o no seu veículo perfeito para explorar novos destinos e viver novas experiências.
Com este novo allroad, vai usufruir cada segundo da sua viagem.

O SEAT Leon X-PERIENCE mantém o design elegante que identiﬁca a família Leon, mas diferencia-o
com detalhes próprios de um estilo allroad. Características especíﬁcas como as proteções nos
guarda-lamas, e as saias laterais, combinam robustez com proteção e estilo, enquanto a suspensão
mais elevada garante uma condução mais confortável e eﬁcaz mesmo nos maus caminhos.

No interior, a atenção meticulosa ao detalhe realça o estilo do X-PERIENCE e melhora a experiência
de condução.Materiais de alta qualidade revestem o habitáculo, com detalhes como os pespontos
em linha laranja na pele do volante, acrescentando um toque de soﬁsticação para além de um
melhor tato. Tão atraente como versátil, o espaço na bagageira pode ser ajustado até aos 1.470 litros,
o que lhe dá todo o espaço para transportar o que precisa.

LEON X-PERIENCE

EQUIPADO PARA
NOVAS AVENTURAS
O SEAT Leon X-PERIENCE dá-lhe liberdade para descobrir novos lugares, porque os seus recursos
garantem que terá segurança e eﬁciência para ir mais longe do que nunca.

Viaje em total conforto e segurança em qualquer estrada, graças à tecnologia de ponta. O sistema
4Drive adapta-se automaticamente à estrada distribuindo a potência entre as quatro rodas,
garantindo agilidade e controlo em todas as situações.

Os motores TDI com um elevado binário de até 380Nm/1750-3250 rpm, juntamente com o sistema
Start/Stop garantem elevado desempenho e baixos consumos, permitindo-lhe usufruir de mais potência
com o mínimo esforço, condição ideal num automóvel adequado à exploração de novos caminhos.

Os perﬁs de condução SEAT Drive Proﬁle, que permitem selecionar entre os modos Eco, Normal,
Sport e Individual, ajustam o comportamento dinâmico ao seu estilo de condução do momento.
O Sistema de Navegação em 3D encontra e orienta-o para o seu destino com a maior das facilidades.

LEON X-PERIENCE

LEON CUPRA
100% BELO
100% MÚSCULO
Às vezes a beleza exige tempo para ser plenamente contemplada. Outras vezes apenas se revela
quando a levamos ao limite. É assim o Leon CUPRA.

O design de vanguarda e o espírito competitivo deﬁnem o DNA dos modelos mais intensos da marca.
Agora, com a chegada do novo SEAT Leon ST CUPRA e os seus 587 litros de bagageira, acrescentámos
o valor da versatilidade às restantes qualidades da família.

O eﬁciente motor de 290 CV TSI catapulta o CUPRA dos 0 para os 100 km/h em 5.9 segundos. No exterior,
detalhes especiais como as pinças de travão pintadas a vermelho sublinham as linhas desportivas
de todos os Leon CUPRA. Por dentro, as luzes ambiente encarnadas e o CUPRA Drive Proﬁle completam
um automóvel superlativo na experiência da condução dinâmica.

A soma da beleza com potência só pode resultar numa coisa: viver o dia-a-dia com muito mais intensidade.

LEON ST CUPRA

QUANDO POTÊNCIA
É CARÁCTER
O Novo Leon CUPRA 290 é o carro de produção em série da SEAT mais potente
de sempre. O novíssimo motor 2.0 TSI com injeção dupla (direta e indireta) e repleto
de tecnologia desenvolvida na competição, garante ao Leon CUPRA 290 emocionantes
e precisos momentos de condução, em todos os momentos.

O SEAT Leon CUPRA 290 combina uma impressionante dinâmica com agilidade
de elevada precisão. Da soﬁsticada suspensão DCC (Dynamic Chassis Control), que
adapta o movimento das rodas às condições da estrada, ao diferencial autoblocante
no eixo dianteiro, que garante a melhor tração com plena direccionalidade e informação
no volante. O motor do novo Leon CUPRA alcança elevadas performances.
E em complemento, o sistema de travagem de elevada potência garante uma imensa
capacidade de desaceleração sempre que necessário. No CUPRA 290 até o SEAT Drive
Proﬁle foi reprogramado para ﬁcar à medida das capacidades desportivas.

Tudo isto combinado resulta numa eﬁciência tão impressionante como a dinâmica
(6,5lts/100Km), fazendo do Leon CUPRA 290 o SEAT que melhor traduz e transporta
a herança desportiva da competição para a estrada.

DAR COR
AO SEU CUPRA
Conheça os novos Pacotes Preto, Branco
e Laranja para o CUPRA
O SEAT Leon CUPRA 290 eleva a performance desportiva e o desenho dinâmico
a um novo patamar. As novas linhas opcionais Preto, Branco e Laranja acrescentam
soﬁsticação, vitalidade e presença desportiva a este impressionante modelo.

O desenho é muito mais do que simples aparência. A escolha pessoal reﬂete
carácter, emoção e identidade individual. Estas novas linhas permitem-lhe
expressar essa identidade através de detalhes que marcam o exterior num clássico
Preto, no sempre brilhante Branco ou no desportivo Laranja que realça ainda mais
a presença do seu CUPRA.

Com o Pacote Preto do CUPRA, desfrute de um visual elegante, sempre clássico
e discreto. O Pacote Branco acentua a modernidade e as linhas do seu CUPRA
e o Laranja CUPRA dá-lhe um ar jovial, atlético e único: espelhos exteriores, logotipo
traseiro, moldura da grelha destacada e jantes em liga leve de 19" CUPRA, pinças
de travão e frisos laterais; tudo em Preto brilhante, Branco puro ou Laranja CupRacer.

A POTÊNCIA
QUE CONDUZ
A SUA EMOÇÃO
O novo Leon transpira potência mesmo quando parado. Ligue o motor e comprove que este é um
automóvel que cumpre as promessas, sem sacriﬁcar o controlo e agilidade. Escolha o impressionante,
mas eﬁcaz, motor 1.6 TDI; o eﬁciente, mas enérgico, motor 1.2 TSI; o tração integral 1.6 TDI 4Drive*
ou aposte em grande com os nossos motores mais potentes – o 1.4 TSI, o 2.0 TDI ou o Novo
e impressionante 2.0 TSI 290CV, disponível no topo de gama Leon CUPRA.

Todos os nossos motores são eﬁcientes, potentes e com resposta enérgica. Mas graças à inovadora
forma de poupar combustível, a potência não tem um preço elevado. Esta é uma nova geração
de motores com os menores níveis de emissões e de consumos de sempre.

E com uma suspensão ainda mais aﬁnada, o novo Leon oferece muito mais do que potência bruta;
liga-o à estrada com um comportamento que é desportivo, dinâmico e confortável. Acrescente
a componente tração integral, para motricidade extra*, ou a opcional caixa de velocidades DSG
com patilhas no volante, e a condução do Leon garantir-lhe-á todo o controlo na ponta dos dedos.

LEON 5P

*Disponível apenas no Leon ST X-PERIENCE.

O AMBIENTE
TAMBÉM APRECIA
A VIAGEM
Marcante, potente e ágil, o SEAT Leon Ecomotive é um atleta natural. Mas
é também um guerreiro ecológico. Isto explica-se com o sistema start/stop.

Esta tecnologia inovadora regula o tempo que o motor trabalha ao ralenti,

BRAKE & STOP

NEUTRAL

desligando-o quando o veículo está parado. Portanto, se passa muito tempo
no trânsito, ele reduz-lhe as emissões e as contas de combustível.

Apenas como exemplo, atente no mais eﬁciente dos Leon, o 1.6 TDI CR 110 CV
(81 KW) Start/Stop, que emite apenas 94 g/km CO2 resultantes de um consumo

OFF

de 3.6 l/100 km.
CLUTCH ACTIVATED

Portanto, embora o Leon tenha uma presença marcante para qualquer um,

FIRST GEAR

o ambiente mal dará por ele.

ON

Digitalize este código QR e descubra tudo sobre
as tecnologias Ecomotive disponíveis no SEAT Leon.

SISTEMA START/STOP.
Este sistema permite-lhe poupar combustível e reduzir as emissões.
O sistema Start/Stop ativa-se quando selecionado o ponto-morto da caixa de velocidades.
O motor desliga-se e assim permanece até que carregue na embraiagem. Para voltar a ligar
o motor apenas precisa de carregar no pedal da embraiagem e engrenar a primeira relação
da caixa, que o propulsor arranca em simultâneo.

TRAZEMOS O
MELHOR DE NOS
POR DENTRO
Queríamos que o Leon fosse mais do que um automóvel. Queríamos que fosse uma
experiência memorável. Por isso, todos os detalhes apontam para esse objetivo.
Dos bancos ergonómicos à moldura do painel de instrumentos, do puxador cromado
ao volante forrado a pele; tudo no Leon respira qualidade.

O Leon SC tem uma distância entre eixos mais curta para salientar as linhas
desportivas, sem que isso retire espaço aos lugares traseiros. Há também uma
vasta gama de escolhas nos revestimentos, incluindo Alcantara, pele bege*, preta
ou cinzenta. E o toque único de distinção é dado pelo pacote de Iluminação Interior
LED, que abrange as luzes de cortesia, (dianteiras e traseiras), a iluminação da
zona dos pés e dos espelhos de cortesia e ainda a iluminação da bagageira; tudo
com a brilhante tecnologia LED. E também encontrará sistemas soﬁsticados
de Infotainment, que o manterão atualizado e entretido. O Leon SC inclui bancos
desportivos em todos os níveis de acabamento.

A perfeição pode ser vista e sentida em todos os detalhes de construção do Leon.
E tudo isto antes sequer de girar a chave de ignição.

* Não disponível para o Leon SC.

O PRAZER DA
CONDUÇÃO
SABOREIA-SE
NOS DETALHES

O MUNDO VIAJA
CONSIGO
O SEAT Sound System, o rádio, o Sistema de Navegação, o, Bluetooth®,
bem como outros sistemas, são controlados pelo nosso sistema
de entretenimento EasyConnect. Pode controlar toda a diversidade
de funções de informação e entretenimento através do ecrã sensível
ao toque no centro do tablier. Esta zona da consola está orientada

Ao olhar para os faróis do Leon verá o futuro: as luzes SEAT Full LED. Algo único

para o condutor para um melhor controlo.

que marca a diferença desde as luzes de dia à condução noturna.
Um signiﬁcativo ecrã de 5” é fornecido de série, mas pode, em
As luzes LED são menores mas mais eﬁcientes do que as equivalentes de halogéneo.
Ganha luzes diurnas à frente de puro banco para melhor visibilidade e luzes mais
rápidas que dão mais tempo aos condutores que o precedem para que reajam à sua

opção, escolher um nível superior, o Sistema de Navegação Plus,
que inclui um ecrã sensível ao toque de resolução superior com
6.5”, funcionalidades mais soﬁsticadas e navegação em 3D.

travagem. E não só o tornam mais visível como também conferem ao Leon um aspeto
mais reﬁnado que merece ser apreciado. Com luzes tão futuristas no exterior, tínhamos
que criar uma experiência igualmente recompensadora no interior.

Seja qual for a sua escolha, pode contar com botões tridimensionais,
o ecrã bem legível e menus compreensíveis para manter-se ligado
ao mundo e ao seu lado mais divertido.

O SEAT Drive Proﬁle permite-lhe escolher o modo de condução entre três deﬁnições
distintas – Normal, Sport e ECO – dando-lhe todas total controlo sobre a performance
do Leon. Cada modo permite-lhe fazer variar a resposta do motor, da direção e da
luz ambiente (vermelha no modo Sport e branca no modo Normal e ECO). Mais relevante,
pode criar o seu estilo próprio selecionando cada característica especíﬁca de cada
modo. Quando guiar o Leon não só verá a diferença como também a ouvirá e sentirá
a cada momento.

Digitalize este código QR e descubra a nova
e espantosa tecnologia do SEAT Leon.

TECNOLOGIA PARA
CONDUZIR EM PAZ
DE ESPÍRITO

km/h

O mais valioso entre tudo o que pode entrar no Leon é você e os seus passageiros. Por isso concebemo
-lo para ser um dos locais mais seguros na estrada. Comecemos pelo sistema XDS* - um módulo

km/h

de soﬁsticada tecnologia que otimiza a tração quando acelera em curva. Podendo também acrescentar
o Hill Hold Control* para arranques fáceis e suaves em declives.

O Leon também olha por si de outras formas. Com a ajuda de uma câmara de vídeo instalada no
para-brisas, o Assistente de Máximos adapta automaticamente a intensidade da luz consoante
o trânsito em sentido oposto. O Lane Assist – avisador de saída de faixa de rodagem – reconhece
e avisa-o se entrar de forma não intencional noutra faixa de rodagem, corrigindo de forma automática
a trajetória. Há, inclusive, um Sistema de Reconhecimento de Fadiga que mede o seu cansaço,
ajudando-o a manter-se atento ao volante. E mesmo em caso de acidente, o Automatic Post-Collision
Braking System – Sistema de Travagem Automático Pós-colisão – evita impactos secundários ao ativar
um sistema de travagem complementar, além de ligar as luzes de perigo e de travagem.
Sete airbags são fornecidos de série, incluindo um para os joelhos. Nos lugares traseiros há encaixes
iSOFiX para manter os mais pequenos seguros e no lugar. E em todo o habitáculo as 5 estrelas
EuroNCAP** atribuídas ao Leon. Onde quer que se sente no Leon, estará sempre no lado mais seguro.

* De série nos níveis de equipamento Style e FR. Opcional no nível Reference.
**Para obter informação detalhada consulte o site www.euroncap.com. A classiﬁcação de 5 estrelas
EuroNCAP foi atribuída ao modelo SEAT Leon de cinco portas, testado em 2012. O Leon ST e Leon
X-Perience também receberam esta distinção.
¹ De série na maioria dos mercados europeus. Conﬁrme a disponibilidade no seu país.

CRUISE CONTROL ADAPTATIVO COM MONITORIZAÇÃO DE AMBIENTE RODOVIÁRIO
“FRONT ASSIST”.
Um sensor instalado na frente do veículo mede a distância e a velocidade relativa
ao carro a até 200m à frente, ajustando automaticamente a sua velocidade para manter
uma distância de travagem segura.
MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE RODOVIÁRIO “FRONT ASSIST”: INCLUINDO FUNÇÃO
DE TRAVAGEM EM CIDADE .
Alertas auditivos e visuais notiﬁcam-no sempre que haja perigo de colisão. Se não reagir
o sistema aplica uma primeira ligeira travagem antes de acionar o modo de travagem
de emergência para evitar ou minimizar os efeitos de colisão.

Digitalize este código QR
e descubra a nova e espantosa
tecnologia do SEAT Leon.

LEON SC

SISTEMAS QUE
ANTECIPAM
A SUA REAÇÃO

SENSORES DIANTEIROS E TRASEIROS DE ESTACIONAMENTO.
Estes sensores inteligentes ajudam a estacionar no espaço disponível sem incidentes, avisando-o
da proximidade de um obstáculo ou de outro automóvel.

CÂMARA DE VISÃO TRASEIRA.
Faça da marcha atrás uma brincadeira com a câmara de visão traseira. A câmara instalada no para-choques
e associada a outros sensores projeta no ecrã interior a imagem traseira e alerta-o para eventuais obstáculos,
tornando o estacionamento seguro e muito facilitado.

SISTEMA DE TRAVAGEM AUTOMÁTICA PÓS-COLISÃO.
Num cenário improvável de acidente, logo que os airbags sejam acionados um inovador sistema de travagem
entra em funcionamento para abrandar o movimento evitando colisões secundárias para elevar a um nível inédito
a sua segurança e a dos restantes passageiros.

ASSISTENTE DE MÁXIMOS.
Sempre que necessário o Leon alterna automaticamente entre luzes de médios e máximos para não encadear o trânsito
em sentido contrário. Assim pode concentrar-se melhor na estrada.

RECONHECIMENTO DE SINAIS DE TRÂNSITO.
Para segurança acrescida, a tecnologia SEAT de Reconhecimento de Sinais de Trânsito aumenta a sua segurança e alivia a tensão
ao volante. O sistema espelha à sua frente os sinais detetados pela câmara dianteira, reconhecendo limites de velocidade, proibições
de ultrapassagem ou avisos de obras na estrada.

AVISO DE FADIGA.
Ao monitorizar permanentemente os seus gestos e decisões ao volante, este sistema consegue detetar se está a perder concentração, sugerindo
-lhe uma pausa. Avisa-o com um sinal acústico acompanhado de uma imagem no painel de instrumentos patente por cinco segundos
e repetindo-se se necessário.

Tiredness
detected

Take a break

A ATENÇÃO AO
DETALHE
DISTINGUE-NOS
O SEAT Leon não deixa nada ao acaso. De uma ponta à outra
é uma questão de beleza; com desenho marcante, dinamismo
e engenharia na raiz do seu brilhantismo.

E embora este automóvel se destaque pelos elementos como
as luzes Full LED e os modos de condução SEAT Drive Proﬁle, isso
não signiﬁca que tenham sido descurados os aspetos práticos
e de segurança. Detalhes como Sistema de Travagem Pós-Colisão,
os assistentes de Faixa e de Máximos, todos contribuem para
que o Leon seja um dos automóveis mais seguros já construídos.
Um facto conﬁrmado pelas 5 estrelas EuroNCAP* que avaliam
a segurança. O SEAT Leon é um automóvel que alia beleza ao
sentido prático.

Agora que completámos a engenharia, só tem que escolher os
acabamentos, os estofos, as jantes, a cor e acrescentar a diversão.

*Para obter informação detalhada consulte o site www.euroncap.com. A classiﬁcação de 5
estrelas EuroNCAP foi atribuída ao modelo SEAT Leon de cinco portas, testado em 2012.
O Leon ST e Leon X-Perience também receberam esta distinção.

VERSÕES
SEAT Leon

REFERENCE
/ 7 Airbags (2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina

/ Fecho centralizado com comando à distância,

e de joelhos do condutor) com desativação

2 chaves retráteis com abertura seletiva da

do airbag do passageiro

bagageira (3 botões)

/ 4 iSOFiX para cadeiras de crianças
(2 bancos laterais traseiros) )

/ Computador de bordo (incluindo indicador
de temperatura exterior)

/ 2 Top Tether (2 bancos laterais traseiros)

/ Indicador de mudança de caixa

/ ASR + ABS

/ Painel de instrumentos 3,5" Basic

/ ESC e controlo de pressão dos pneus

/ Interior em preto

/ Jantes de aço de 16" URBAN

/ Banco do condutor regulável em altura

/ Suspensão Comfort

/ Banco traseiro rebatível assimetricamente,

/ Faróis de halogéneo de dupla ótica com luzes
de circulação diurna

1/3 e 2/3.
/ Para-sol do condutor e do passageiro com

/ Função Coming Home (manual)

espelho e tampa (o do condutor inclui faixa

/ Ar condicionado

porta-cartões)

/ Bagageira com 12V + 2 resguardos laterais (direito
& esquerdo) + 1 banda elástica do lado direito¹
/ Luzes de leitura dianteiras
/ Espelhos retrovisores elétricos e aquecidos

/ Porta-copos dianteiro
/ Anéis para ﬁxação de carga na bagageira
/ Vidros dianteiros e traseiros elétricos
(no Leon SC apenas vidros dianteiros elétricos)

/ Bagageira com iluminação

/ Chapeleira¹

/ Sistema de som SEAT Media Tátil com ecrã

/ Barras de Tejadilho Pretas¹

monocromático 5", MP3 e WMA, ligação USB,
4 colunas e com comandos no volante)

¹ Apenas disponível no Leon ST

/ Duplo piso da mala¹
/ Luz de leitura na traseira¹

STYLE
EQUIPAMENTO ADICIONAL À VERSÃO REFERENCE
/ Bolsas nas costas dos bancos dianteiros
/ Interior diferenciado (cor e acabamento),
painel de instrumentos 3D com moldura cromada
/ Travão de mão em pele
/ Apoio de braço dianteiro
/ Volante em pele, com comandos, e manete de mudanças em pele
/ Cruise control
/ Jantes de liga leve de 16" DESIGN
/ Cruise control
/ Luzes de leitura dianteiras e traseiras
/ Painel de instrumentos 3,5" Medium
/ Sistema de som SEAT Media Cor com ecrã tátil de 5"a cores,
MP3 e WMA, ligação USB, cartão SD, Bluetooth® (telemóvel
mais Áudio streaming), CD,entrada AUX-in e 6 colunas
/ Interior Style preto
/ Bancos dianteiros reguláveis em altura
/ Para-sol do condutor e do passageiro com espelho iluminado
e tampa (o do condutor inclui porta-cartões)
/ Consola central com compartimento integrado e porta-copos.
Saída de ventilação traseira
/ Faróis de nevoeiro dianteiros com função “Cornering”
/ Climatronic (2 zonas)
/ XDS + Sistema Hill Hold
/ Sensor de luzes (função Coming & Leaving home automático)
+ Sensor de chuva + Espelho interior antiencandeamento
/ Apoio de Braço Traseiro¹
/ Easy back Sistema de rebatimento simples dos bancos traseiros¹
/ Proteção de acesso à mala em acabamento cromado¹
/ Barras de Tejadilho cromadas¹

¹ Só disponível para Leon ST

FR
EQUIPAMENTO ADICIONAL À VERSÃO STYLE
/ Embaladeira de proteção das portas dianteiras em alumínio FR
/ Vidros traseiros escurecidos
/ Perﬁl de Condução SEAT [Deﬁnição de rigidez de direção
assistida, Sensibilidade do acelerador, Modo de caixa
(só com DSG), Luz ambiente multicolorida nos painéis laterais
das portas (vermelho para Sport/branco para Comfort)
/ Acabamento especíﬁco FR (interior e exterior)
/ Volante em pele com design FR
/ Bancos dianteiros com regulação lombar
/ Jantes de liga leve de 17" DYNAMIC
/ Dupla saída de escape visível, em cromado
/ Suspensão FR
/ Faróis de halogéneo de dupla ótica com Luzes de circulação
diurna e LED’s traseiros
/ Recolhimento elétrico dos espelhos retrovisores. Função
de ajuda ao estacionamento, ajusta o espelho do passageiro
/ Sistema de som SEAT Media Cor com ecrã tátil de 5"a cores ,
MP3/WMA, ligação USB, cartão SD, Bluetooth® (telemóvel
mais áudio streaming), CD, entrada AUX-in e 8 colunas
/ Bancos dianteiros desportivos com tecido e pele
/ Interior FR preto
/ Suspensão FR (-15mm)
/ Para-choques especíﬁcos FR

ESTOFOS
TECIDO FALSET III ¹ / ³ AH WPS / AH

R

TECIDO ONA (INTERIOR CINZENTO/PRETO)³ BJ PLE / AG PLE

St

TECIDO TECHNY B BANCOS DESPORTIVOS *² CP

TECIDO ONA (INTERIOR PRETO)³ AH

St

PELE PRETA/CINZENTO BANCOS DESPORTIVOS ** BJ WL2 / AG WL2

St

ALCANTARA PRETA BANCOS DESPORTIVOS *² CP WL3

ALCANTARA BANCOS DESPORTIVOS* AH WL3

St

PELE BEGE BANCOS DESPORTIVOS ** 4 / 5 / 6 LJ WL5

St

Reference /R/
Style /St/
FR /FR/
CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/
De série
Opcional
* Algumas partes em pele similar.
** Perfurado nas laterais.
¹ Com bancos desportivos no Leon 5 portas e ST.
² Com pespontos vermelhos.
³ Com bancos desportivos no Leon SC.
4

Com apoio de braços no Leon 5 portas e SC. De série no Leon ST.

5

Não disponível no Leon SC.

6

Com rede divisória e não disponível com teto panorâmico.

FR

FR

ESTOFOS
TECIDO TECHNIC CINZENTO*² CP PLE

Reference /R/

PELE PRETA BANCOS DESPORTIVOS** AH WL1 / CP WL1 / AD WL1

FR

St

FR XP

PELE PRETA/LE WL1

C

TECIDO X-PERIENCE BANCOS DESPORTIVOS*7 AD

XP

PELE PRETA/CINZENTO NEVADA/LE WL4

C

ALCANTARA CASTANHO (COM COSTURA LARANJA) X-PERIENCE BANCOS DESPORTIVOS*7 AD WL3

XP

BACQUET SEAT* LE WL6

C

Style /St/
FR /FR/
CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/
De série
Opcional
* Algumas partes em pele similar.
**Perfurado nas laterais.
¹ Com bancos desportivos no Leon 5 portas e ST.
² Com pespontos vermelhos.
³ Com bancos desportivos no Leon SC.
4

Com apoio de braços no Leon 5 portas e SC. De série no Leon ST.

5

Não disponível no Leon SC.

6

Com rede divisória e não disponível com teto panorâmico.

7

Com pespontos laranja.

TOP SPORT ALCANTARA LE*

C

CORES
BRANCO B4B4¹

R

St

FR XP

BRANCO NEVADA 2Y2Y²

AZUL ALOR E4E4²

R

St

FR

C

AZUL APOLO I4I4²

R

St

FR

R

St

FR

C

XP

PRATA ESTRELLA P5P5²

R

St

FR

R

C

XP

CINZENTO DYNAMIC A8A8²

St

FR

AZUL MEDITERRANEO 9550¹

R

St

FR XP

VERDE LIMA I3I3*²

C

R

St

FR

St

FR XP

R

St

Quer descobrir o que faz deste carro único ?
Digitalize este código QR para aceder ao
conﬁgurador que permite a personalização

CINZENTO MOONSTONE 9019²

CINZENTO PIRINEOS 0C0C²

R

St

FR

C

XP

CASTANHO ADVENTURE S3S3²

R

St

FR XP

CINZENTO TECHNIC T4T4²

PRETO MIDNIGHT 0E0E²

R

St

FR

C

XP

VERMELHO EMOCION 9M9M¹

R

St

FR

VERMELHO MONTSANT V0V0²

R

do seu fantástico SEAT Leon.

*Não está disponível para Leon ST
¹ Cor Base
Reference /R/ Style /St/

FR /FR/

CUPRA /C/ X-PERIENCE /XP/

Opcional

² Cor Metalizada

C

FR

JANTES

URBAN

16" 30/1

R

DESIGN

16" 30/1

DESIGN

R

16" 30/2

DYNAMIC

St

17" 30/1

DYNAMIC

St

17" 30/3

DYNAMIC

St

17" 30/2

FR

PERFORMANCE

18" 30/1

FR

Reference /R/
Style /St/
FR /FR/
CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/

PERFORMANCE

18" 30/2 MAQUINADAS FR

CUPRA

19" 30/2 TITANIO

C

CUPRA

19" 30/2 PRETO

C

CUPRA

19" 30/2 BRANCO

C

CUPRA

19" 30/2 LARANJA

C

X-PERIENCE

17" XP

X-PERIENCE

18" XP

Série
Opcional

ACESSÓRIOS
O Leon é um automóvel com um vasto equipamento de série.
Porém, existem muitos extras à espera de oportunidade para
fazerem um percurso de ensaio. Na nossa gama encontrar
á acessórios, tal como Kits aerodinâmicos esculpidos pelos
designers da SEAT, que dão ao seu SEAT Leon ainda mais
conﬁança na estrada. Todos estes componentes passaram
nos mais exigentes testes de qualidade e resistência da SEAT.

PARA-CHOQUES DIANTEIRO.
5F007106OA

KIT DE SAIAS.
5F0071610A

JANTES F18" SEAT ANTRACITE.
5F0071490 79Y

SPOILER TRASEIRO.
5F0071606A/5F0071606B

PARA-CHOQUES TRASEIRO.
5F0071609

ESCAPE DESPORTIVO.
5F0072000

SOLUÇÕES
PARA A VIDA
Quer esteja de partida para uma viagem em família ou num ﬁm de
semana de desportos radicais, encontrará acessórios SEAT para as
necessidades de todos os condutores e dos seus passageiros. Dos
mais recentes sistemas de transporte, como os suportes de bicicletas,
às soluções de segurança, como as que incluem as cadeiras para
criança ou as redes de retenção, todos os acessórios oﬁciais SEAT
são construídos com os mesmos padrões de qualidade do seu Leon.
SUPORTE PARA BICICLETAS.
6L0071128A

SEAT FAIR G0/1 S iSOFiX.
000019230J

REDE DE SEPARAÇÃO DO HABITÁCULO.
5F9061205B

BARRA TRASEIRA PARA TRANSPORTE DE BICICLETAS.
000071128B

SEAT SERVICE
Inspeção e Manutenção.

A SEAT oferece uma gama completa de Serviços concebidos para o proteger e oferecer tranquilidade total.

No SEAT service, oferecemos inspeções completas, realizadas por
proﬁssionais especializados, baseadas na idade e na quilometragem
do seu carro. Pode ﬁcar com a certeza de que o seu automóvel ﬁca
em ótimas condições logo que os nossos especialistas completem
o Programa de Manutenção SEAT – com o uso exclusivo de Peças
Genuínas SEAT.

SEAT SERVICE MOBILIDADE

2 ANOS DE GARANTIA SOBRE REPARAÇÕES

Assistência contínua na estrada durante dois anos (com a opção

Se o seu automóvel for reparado num ponto de Serviço autorizado

de prolongar o período de cobertura até 5 anos). Assistência é rápida

SEAT, sendo utilizadas Peças Originais SEAT, oferecemos uma

e eﬁciente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no país onde reside e

garantia de dois anos para as peças e a mão-de-obra – sem limite

em mais de 30 países, independentemente de precisar de um veículo

de quilometragem.

de substituição, de transporte para si e para os seus passageiros
ou de dormida. Encontraremos sempre a melhor solução para si.

6 a 12 ANOS DE GARANTIA ANTICORROSÃO
O seu novo SEAT inclui uma carroçaria totalmente galvanizada, o que

EXTENSÃO DA GARANTIA SEAT

signiﬁca que podemos oferecer uma garantia anticorrosão de 12 anos.

O seu novo SEAT está coberto por uma garantia abrangente, a nível
mundial, que cobre peças, acessórios e mão-de-obra, sem limite

SEAT RESPONDE

de quilometragem. Para uma maior tranquilidade, pode prolongar

A SEAT criou a linha SEAT Responde para estar mais perto de si.

o período desta proteção – para uma condução sem preocupações

Esta linha de apoio ao cliente está disponível das 9h às 20h de

nos próximos anos.

segunda a sexta para respondermos às suas perguntas e resolvermos
quaisquer problemas relativos ao seu SEAT. Basta enviar um e-mail

ACESSÓRIOS ORIGINAIS SEAT

para seat-responde@seatportugal.seat.es ou ligar para 808 202 150.

Através da gama completa de Acessórios Originais SEAT, montados
por especialistas, dê ainda mais personalidade ao seu automóvel.

Para obter mais informações, visite o nosso site www.seat.pt ou contacte
o seu Concessionário/ SEAT Service e descubra a gama completa de serviços.

Somos Espanhóis e Alemães. Como Apaixonados pela perfeição. Somos pela tecnologia emotiva. Tudo o que sabemos,
é aquilo que sente. Damos um sentido ao design. Damos um sentido à tecnologia. Chamamos-lhe TECHNOLOGY TO ENJOY.
Somos SEAT.

A SEAT está empenhada numa política de evolução contínua dos produtos, reservando-se o direito de alterar especificações, cores e preços sem aviso prévio.
Assim, as informações contidas nesta brochura servem apenas como orientação. Embora a SEAT desenvolva todos os esforços no sentido de assegurar que
as especificações se encontram corretas à data da publicação, deverá sempre contactar o seu Concessionário autorizado SEAT para obter as informações mais
atualizadas. Devido a limitações próprias do processo de impressão, as cores reproduzidas na presente brochura poderão diferir ligeiramente das cores reais
da pintura e dos materiais. Este veículo e todos os seus componentes, assim como as peças sobressalentes originais, foram concebidos de acordo com as normas
legais que regulam a prevenção e redução do impacto ambiental, através da utilização de materiais reciclados/recicláveis e da adoção de medidas para efetuar
uma reciclagem adequada à conservação e melhoria da qualidade ambiental.
04/2016. Impresso em Espanha.

seat.pt

