Leon
De nieuwe SEAT
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Wij zijn SEAT uit Barcelona. Stralend van optimisme zien
we de zonnige zijde. En de kansen. En de mogelijkheden.
Dus we gaan voor 200%.
Dat zie je terug in de SEAT Leon. Aantrekkelijker. Slimmer.
Krachtiger. Energieker. Gemaakt om vooruit te gaan. Ben
jij er klaar voor?

Welcome to
the bright side.
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Daar is íe dan…Vol trots presenteren we de 4e generatie
SEAT Leon. Gedurfd design, beetje brutaal, slim, sportief
en compleet connected. Ruimer interieur. Van voor tot
achter met LED verlicht. Meer motoren om uit te kiezen
met de plug-in eHybrid in zowel de 5-deurs als de
ongekend ruime Leon Sportstourer. Dit is jouw Leon. Dit is
jouw rijplezier. Dit is jouw keuze.

¡Hola Leon!

Leef in het moment. Doe het anders dan een ander.
Wees trots, opvallend en zelfverzekerd. De nieuwe
SEAT Leon is ‘born in the sun’. Zit van voor tot achter
vol energie. 100% lef, looks en luxe. Durf op te vallen.
Durf te stralen. Samen met jouw Leon.
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Born in
the sun.

Stoer.
Sterk.
Connected.
Kijk. En kijk nou nog eens… Zo ziet onweerstaanbaar
eruit. De nieuwe SEAT Leon heeft het. De vertrouwde
succesformule met looks én een geweldig karakter.
Stijlvol en sportiever dan vorige generaties. LEDverlichting aan de achterkant over de volle breedte.
Spannende details, krachtig design. Verrassende
contrasten; zacht en sterk, vloeiend en hoekig,
ingetogen en gedurfd. De Leon geeft energie. Zelfs
als je stil staat.
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EXTERIEUR
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EXTERIEUR

Jouw auto.
Jouw feestje.
De nieuwe SEAT Leon maakt het leven leuker. Fraaie 18 inch
lichtmetalen velgen. Dynamische knipperlichten. Panoramisch
zonnedak. Strak. Sportief. Opvallend. Krachtig. En een tikkie
eigenwijs. Dat maakt jouw Leon nog aantrekkelijker. Dat wil jij
toch ook?
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INTERIEUR

LED-sfeerverlichting tijdens de rit? Kies je kleur
en kom in de stemming. Fraai en functioneel, dus
LED’s go! Gevaarlijke situatie onderweg of op
bestemming? Knipperende LED’s geven een
waarschuwing. Het dashboard van de nieuwe
Leon is iets naar de bestuurder gedraaid. Het
effect? Nog beter zicht op het royale 10 inch
touchscreen. Het interieur van de nieuwe Leon
is nog digitaler, slimmer, mooier, groter en
overzichtelijker. Dus nog meer genieten.

Goed
sfeertje.

Maak het
jezelf makkelijk.
Het nieuwe interieur stelt niet teleur. Alles wat je nodig
hebt. En ruimer. En comfortabeler. En gewoon van jou.
Grote plannen? De stoelen, met de nieuwste Dinamica
bekleding, zijn per stuk neer te klappen. Nog grotere
plannen? Kies voor de ruimte van de Sportstourer. Met
neergeklapte stoelen past daar maar liefst 1.600 liter
bagage in. Heb je je handen vol bij het inladen? Open
de achterklep handsfree, met een trapbeweging van
je voet. SEAT open u.
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INTERIEUR
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SEAT CONNECT

Jouw auto.
Contact. Overal. Altijd.
Op zoek naar optimale verbinding? Hallo nieuwe SEAT Leon. Blijf continu
connected met alles en iedereen. Voor, tijdens en na iedere rit. Download de
SEAT CONNECT App en bekijk de conditie van je Leon op je eigen smartphone.
Playlist checken? Route plannen? Open SEAT CONNECT via het touchscreen.
Realtime verkeersinformatie? Vrije parkeerplaats vinden? Jazeker.
Ontdek het gemak van de SEAT CONNECT diensten.

Toegang op afstand.

Veiligheid & service.

Online Infotainment.

Zelfs op afstand blijft jouw Leon dichtbij.
Hoe? Gebruik je smartphone en benut alle
mogelijkheden.

Dringend hulp nodig? Daar zorgt veiligheid
& service voor. Noodhulp is nabij.

Laat het web voor je werken. Profiteer
24/7 van digitale opties. Compleet
connected; er gaat een wereld voor je
open.

• O
 penen en sluiten zonder sleutel? Jawel,
via het screen van je smartphone.
Tap=open. Tap=dicht.
• Staan de lichten nog aan? Check de
lichtstatus. Of de temperatuur. Gewoon,
op afstand.
• Waar sta je geparkeerd? Open de app en
bekijk de locatie. Dat scheelt zoeken.
• Leon uitgeleend? Check de snelheid.
Check de locatie. Gerustgesteld?
• Diefstal van jouw Leon? Je smartphone
waarschuwt je.

• S
 tay safe, stay connected. Bij een ongeval
belt Automatische ongevalsmelding snel
en direct met de hulpdiensten.
• Assistentie nodig? Gebruik de Pechoproep
button. Ons callcenter staat voor je klaar.
• Vragen? Customer care brengt je snel in
contact met SEAT Service.
• Tijd voor service of onderhoud? Dat hoef jij
niet te onthouden. Daar heb je
Serviceafspraakplanning voor.

• R
 ijd connected. Met online
verkeersinformatie en realtime updates
over de wegconditie.
• Vermijd verrassingen. Dichtstbijzijnde
parkeerplaats? Check. Tankstation?
Check.
• Slimste route? Online je rit plannen, dat
rijdt stukken beter.
• Zeg het maar. Gebruik voice control voor
navigatie, radio en media.

Nieuwer.
Slimmer.
Simpeler.
De Leon heeft het goed begrepen. Deur openen
met de sleutel in je zak of tas? Geen probleem met
Keyless Entry/Go. Auto voorverwarmen voordat je
instapt? Hoe warm wil je het hebben? Smartphone
opladen? Geen snoertje, geen gedoe. Gewoon
draadloos laden.
Lange rit voor de boeg? Vermoeidheidsherkenning
houdt je wakker en alert. Op de plaats van
bestemming? De auto parkeert moeiteloos in, zelfs
op de krapste plekken. Leon maakt het leven leuker.
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RIJPLEZIER
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RIJPLEZIER

File?
Komt dat
goed uit!
De nieuwe SEAT Leon is een omdenker. Van file naar
feel good. Van vertraging naar volume. De auto is optioneel
uitgevoerd met BeatsAudio. Een premium audiosysteem met
10 speakers, voor de ultieme audio experience. Jouw
muziek, jouw instellingen, jouw Leon. Dat klinkt goed!

Iedere kilometer
veilig.
SEAT kijkt met je mee. Extra veiligheid op
de weg, tijdens iedere rit. Intelligente en
innovatieve technologie van de nieuwe
SEAT Leon garandeert supersnel
anticiperen en reageren. No worries.

Dodehoeksensor en uitstapwaarschuwing.

VEILIGHEID

Het onzichtbare is zichtbaar. De dodehoeksensor richt zich
op de beruchte dode hoek. Het systeem scant onzichtbaar
achteropkomend verkeer, tot een afstand van 70 meter. Wil je
uitstappen? Ook dan denkt de Leon met je mee. Het systeem
geeft aan of er voetgangers, voertuigen of fietsers in de buurt
zijn. Licht- en geluidsignalen waarschuwen dat je niet zomaar het
portier kunt openzwaaien.

22

Verkeersbordherkenning.

Een slimme camera in de binnenspiegel herkent en leest
verkeersborden. En toont alle informatie op het display.
Het systeem houdt je op de hoogte van de
maximumsnelheid en inhaalregels.

Predictive cruise control.

De frontradar van deze Adaptive cruise control scant de
weg. Verkeer? Obstakels? Problemen? De Leon past
direct de snelheid aan. De voordelen van cruise control,
het gemak van meedenken. Het systeem combineert
input van camera’s, navigatie en verkeersinformatie om
de weg optimaal te lezen.

Uitparkeerassistent.

Zeg maar dag tegen krasjes en deuken. Uitparkeren?
Deze assistent heeft alles in de gaten. Voertuigen,
muurtjes, paaltjes? De waarschuwingssignalen van jouw
Leon kun je niet negeren. Doe je dat toch? Dan remt je
auto gewoon zelf.

Rijstrookbehoudassistent.

Blijf op jouw rijbaan. De camera detecteert strepen en
markeringen. Dreig je over de lijn te gaan? Lichtsignalen
en kleine stuurcorrecties houden je op koers.
Wegwerkzaamheden? Extra vangrails, borden of
wegblokkades? Ook dat heeft jouw Leon goed in de
gaten. En jij dus ook.
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Power van de Leon. Groene voordelen van een elektromotor.
Flexibiliteit van een hybride. Gaat dat samen? Jazeker!
De nieuwe SEAT Leon eHybrid, als 5-deurs of Sportstourer, is niet
zomaar een hybride. Ja, hij laadt de accu op tijdens het rijden. Maar
inpluggen op het stroomnet is ook een optie. Jouw Leon geeft
voorrang aan elektrisch rijden. En schakelt over naar brandstof voor
extra power. Opladen? Laadpunt, inpluggen, opladen en weer
gaan…

eHybrid.

Bezuinigen op
uitstoot. Niet op
je plannen.
Duurzamer rijden zonder in te leveren op prestaties? Dat kan met de SEAT
Leon eHybrid. Lage uitstoot en toch comfortabel rijden dankzij de slimme
innovatieve combinatie van elektro- en verbrandingsmotor. Daar is over
nagedacht.

Beter. Meer. Verder. Vrijheid.
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De plug-in 85 kW elektromotor vult de 1.4 liter TSI-motor
aan. Het resultaat? 150kW/204pk power in totaal. Volledig
elektrisch? Zonder herladen rijd je zo’n 60 kilometer.
CO2-uitstoot? Nul. Stedelijke milieuzones? Je bent welkom.
Met de combi van elektrisch en brandstof is je actieradius
zelfs 800 kilometer. Zonder tanken. Zonder opladen.
Gewoon rijden. En blijven rijden.

Plug in. Plezier. Prestatie.

Thuis of onderweg; het opladen van de nieuwe SEAT
Leon eHybrid gaat probleemloos. Met een laadpunt
ben je in 3 uur klaar, met een gewoon stopcontact in
6 uur. Onbegrensd. Onbezorgd. Overal.
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Goed.
Is gewoon goed.
Radio en mediasysteem met 8,25 inch touchscreen in kleur.
LED-koplampverlichting. Connect. Contact. Control. Met de
nieuwe Leon Reference. Doen?

Lekker makkelijk.

Smartphone inpluggen? Nee hoor. Wireless Apple
Carplay maakt zijn naam waar. Instappen. Draadloos
connecten. Al jouw info op je touchscreen. Makkelijker
kunnen we het niet maken.
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Stoer en sportief.

16 inch lichtmetalen velgen. Daar kun je mee
voor de dag komen.

Reference.

Style.
32

Meer style.
Meer klasse.
Tikkie eigenwijs. Jij ook? Dat komt goed uit. Welkom in de
wereld van de Leon Style. Krachtig en compleet. Alles wat je
nodig hebt om jouw Leon met nog meer ‘style’ te besturen.

Climatronic.

Automatische airconditioning met
3-zone-temperatuurregeling en pollenfilter.

Verder kijken, beter zicht.

De slimme hoekpositie van de mistlampen zorgt voor beter
zicht bij dichte mist, hagel of slagregens.

FR.
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Bijzondere
buitencategorie.
Dynamisch. Zelfverzekerd. Onderscheidend. Aantrekkelijk.
Hou je van opvallend? Dan hou je van de FR. Van imposante
18 inch lichtmetalen velgen. Van stoere bumpers. Van sportief
rijden door het FR-onderstel. Zelfbewust. Zelfgekozen.

Grip met luxe.

Multifunctioneel lederen stuur
met opvallend FR-logo.

Dat zit wel goed.

Sportief en relaxed? Check. Cool en comfortabel? Check.
Stijlvol en dynamisch? Zeker. Met subtiele rode stiksels.

Kleuren.

DESIRE RED

ASPHALT BLUE
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FR

R

St FR

Reference
Style
FR
Standaard
Optioneel

R
St
FR

Buitenspiegels voor FR in Cosmo Grey

PURE RED

R

St FR

NEVADA WHITE

R

MAGNETIC TECH

R

St FR

MIDNIGHT BLACK

R

   St

FR

St FR

CANDY WHITE

R

St FR

URBAN SILVER

R

St FR

Velgen.
16
inch

17
inch
DYNAMIC 17 INCH (PUA)

URBAN 16 INCH
R

DYNAMIC 17 INCH
FR

St

St

18
inch
PERFORMANCE 18 INCH
COSMO GREY (PUK)
FR
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SPORT 18 INCH
COSMO GREY (PUN)
FR

AERO 18 INCH
COSMO GREY (P8R)
FR

Bekleding.

Reference
Style
FR
Standaard
Optioneel

STOF ZWART/GRIJS

R

STOF ZWART/GRIJS

St

STOF ZWART MET RODE STIKSELS

FR

STOF DYNAMICA ZWART

St

STOF DYNAMIC ZWART

FR

LEDER ZWART

FR

R
St
FR

Maatwerk.
De looks van de nieuwe SEAT Leon kunnen niet beter.
Toch wel. Met unieke extra’s maak je er nóg meer jouw
Leon van. Next level.

Spoiler in Cosmo Grey.

Stijlvol. Dynamisch. Sportief. Krachtige
downforce, meer grip op de weg.

Zijskirts in Cosmo Grey.

Extra aantrekkelijk. Extra aerodynamisch.
1e klas wegklever.

Diffuser in Cosmo Grey.

Nog sportiever? De diffuser aan de
achterzijde van je Leon is een stoere
eyecatcher.

Spoilers en zijskirts zijn leverbaar
vanaf eind november 2020.
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ACCESSOIRES

Interieur en
bescherming.
Rubberen vloermat en instaplijsten.

The floor is yours, dus houd hem schoon. Als nieuw. Gebruik rubberen
vloermatten. Bijpassende instaplijsten houden de entree netjes.
Geen stof. Geen zand. Geen vuil. Geen vocht.

Bumperbescherming.

Voorkom butsen, krasjes, putten en beschadigingen bij het in- en
uitladen van bagage. Zelfklevende beschermlijst in chroomlook. Slim
en stijlvol.

Sleutelcovers.

Mooi. Anders. Eigen karakter. Kies tussen soft leder, brushed
ice metal of Nordic Wood. Weet je het al?
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Kofferbakschaal + kofferbakinleg.

Houd je van nieuw en netjes? Kies voor een kofferbakschaal of
kofferbakinleg van foam. Beschermend, waterproof en makkelijk
schoon te houden.

Extra hoge kofferbakschaal.

Bagage netjes op zijn plek tijdens iedere rit? De Leon heeft er alvast
voor getekend.

Omkeerbare kofferbakmat.

Zeg maar dubbelzijdig dag tegen viezigheid en vocht. Houd de kofferbak
brandschoon met deze slimme én makkelijk te bevestigen mat.

Transport.
Trekhaak.

Meer meenemen? Met een handige trekhaak
creëer je extra mogelijkheden.

Allesdragers.

De SEAT-dakdragers zijn echte alleskunners.
Fietshouder? Ski- of snowboardhouder?
Dakkoffer? Dat is 3x ja. Makkelijk te monteren
op de ideale basis voor extra bagage;
de SEAT-allesdrager.
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ACCESSOIRES

Mis niets.
Wil je niets missen?

Car configurator

www.seat.nl

http://www.seat.nl/configurator

Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun
je jouw uitvoering van de SEAT Leon samenstellen. En
natuurlijk jouw proefrit reserveren.

Onze website staat vol informatie. En het laatste SEATnieuws en updates delen we natuurlijk via Social media.

facebook.com/SEATNederland
twitter.com/SEAT_NL
linkedin.com/company/seat-nederland
youtube.com/SEATNederland
instagram.com/seat_nl
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Zie je het voor je? Met de nieuwe Car configurator stel je
online moeiteloos jouw model SEAT samen. Kijk, klik en kies;
dat is mooi makkelijk.

SEAT CONNECT.

De Leon is uitgerust met SEAT CONNECT en deze app zorgt
ervoor dat jij op afstand toegang hebt tot je auto en
verschillende gegevens en functionaliteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Rijgegevens
Claxonneren en knipperen
Voertuiginformatie (deuren en lichten)
Vergrendelen en ontgrendelen
Gebieds- en snelheidsalert
Parkeerpositie
Klimaatregeling op afstand

SEAT Service.
SEAT Private lease.

Vanaf nu kan iedereen onbezorgd in een nieuwe auto
rijden voor een vast bedrag per maand zonder borg
of grote investering vooraf. Verrassingen met kosten
maken plaats voor maximaal gemak en je betaalt
geen cent teveel.
Jij regelt de brandstof, wij de rest

De voordelen van SEAT Private lease.
/	Geen onverwachte kosten voor reparatie
of onderhoud.
/	Geen zorgen over de waardeontwikkeling van je
SEAT.
/	Nooit meer apart betalen voor verzekering of
wegenbelasting.
/	Je hebt één aanspreekpunt, je SEAT-dealer.
/	24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis SEAT
Mobiliteitsservice.

Garantie en Mobiliteitsservice.

Je SEAT is met de grootst mogelijke zorg en kwaliteit gebouwd. En
dat bewijzen wij je graag. Zo heb je op alle SEAT-modellen 4 jaar
garantie! In de eerste twee jaar is de fabrieksgarantie geldig
ongeacht het aantal gereden kilometers. Tot en met het vierde jaar
geldt een kilometerbeperking tot 100.000. Daarnaast biedt SEAT
12 jaar carrosseriegarantie bij roesten van binnenuit.
Elke nieuwe SEAT heeft vanaf de aflevering standaard recht op
SEAT Mobiliteitsservice, de pechhulpservice van SEAT. Omdat SEAT
vindt dat je ook na 2 jaar verzekerd moet kunnen zijn van
deze service, hoef je slechts aan één voorwaarde te voldoen:
Je laat het reguliere onderhoud van je SEAT binnen de
voorgeschreven periode of het voorgeschreven aantal kilometers
door de officiële SEAT-dealer uitvoeren. Hierdoor blijf je recht
houden op Mobiliteitsservice. Je kunt ons bij pech, 24 uur per dag
bereiken via 0800-0242500 (ook als je auto thuis met pech
staat). Vanuit het buitenland bel je +31 70 314 53 75.

Minder onderhoud nodig

(Longlife Onderhoudsservice).

Dankzij moderne technieken hoeft je auto alleen nog voor
onderhoud te komen als het echt nodig is. Deze variabele intervallen
zijn afhankelijk van het aantal koude starts en het rijgedrag. De
boordcomputer herinnert je er zelf aan wanneer (in tijd en
kilometers) de twee belangrijkste elementen van onderhoud, de
olieservice en de inspectieservice aan de beurt zijn. De eerste keer is
de termijn voor beide elementen maximaal 2 jaar of 30.000 km, wat
het eerst wordt bereikt. Vervolgens is de termijn voor de
inspectieservice altijd maximaal 1 jaar of 30.000 km en die van de
olieservice maximaal 2 jaar of 30.000 km. Rijd je wat meer
kilometers, dan vallen deze momenten meestal samen en spreken
we over Longlife Onderhoudsservice. Door deze manier van
onderhoud sparen we het milieu en blijft je SEAT in topconditie!

facebook.com/SEATNederland
twitter.com/SEAT_NL
linkedin.com/company/seat-nederland
youtube.com/SEATNederland
instagram.com/seat_nl

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
beperkingen 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.
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