Leon
Novo SEAT

Criado em Barcelona e movido pelo optimismo. O Novo SEAT Leon chegou
com um design brilhante, um interior mais confortável e conectividade total.
Precisa de espaço? O novo Leon Sportstourer tem ainda mais capacidade de
carga. A mesma performance com menos emissões? O Leon e-Hybrid
oferece-lhe uma experiência de condução eletrizante.
Um look mais desportivo. Totalmente conectado. Mais opções de motorização.
Tudo ingredientes para brilhar ainda mais com o Novo Leon.

Nascido ao sol.

Arrojado. Forte. Conectado.

DESIGN EXTERIOR

As primeiras impressões contam. Grelha frontal em
forma de diamante e na traseira uma “Infinite Light” em
LED. O Novo SEAT Leon está mais sedutor que nunca.
Suaves superfícies fluídas e linhas dinâmicas dão ao
Leon um espírito inovador e mais desportivo. As luzes
indicadoras dinâmicas dão mesmo nas vistas sempre
que se muda de direção. E o design dos contornos
marcados nas cavas das rodas dão-lhe movimento e
energia, proporcionando uma condução emocionante.
Um carro que se destaca. Até quando está parado.

*Teto panorâmico disponível a partir da semana W30,2020

A luz ambiente em LED dá-lhe as boas vindas no interior. Só tem de
escolher o tom que combina com a sua disposição. Mas há mais para
além das cores. Os LEDs estão ligados a avançados sensores no exterior
que transmitem alertas que podem prevenir colisões. O novo interior
está bem equipado, é elegante e com maiores dimensões para lhe dar
mais conforto. O painel de instrumentos está subtilmente direcionado
para o condutor para um melhor acesso ao sistema de navegação com
10’’. Sente-se desportivo? Agarre o volante multifunções em pele.
A escolha é sua. E o prazer também.

DESIGN INTERIOR

Viva despreocupado.
Viva brilhante.

O seu Leon.
Sempre conectado.
Pronto para uma experiência digital incrível? O Novo SEAT Leon mantém-no constantemente
conectado. Quer esteja ao volante ou fora do carro. Faça o download da App SEAT CONNECT
e utilize o seu telemóvel para aceder aos dados do veículo. Ou abra o SEAT CONNECT no
painel de controlo para começar a planear a sua viagem ou a organizar a sua playlist. Agora
pode encontrar estacionamentos, acompanhar o trânsito em tempo real e receber informação
para melhorar ainda mais a sua condução. Sempre ao seu alcance, sempre ligado. É assim a
verdadeira conectividade.
Descubra os Pacotes de Serviços SEAT CONNECT. Sinta a liberdade da conectividade total.

Segurança e Serviço.

Hoje em dia, seja qual for o estilo de vida, é
quase obrigatório ter os seus conteúdos
digitais sempre disponíveis. Dentro e fora do
seu carro. Mantenha os mapas constantemente
atualizados, planeie a sua próxima viagem e
partilhe-a do computador ou smartphone para
o seu carro. Descubra os parques de
estacionamento mais próximos. Pode até usar
o controlo de voz para aceder a notícias,
destinos e rádio. Porque quando está
totalmente conectado, tudo é possível.

Serviços de Acesso Remoto.

Quem precisa de chave quando se tem um
telemóvel? Tranque e destranque o seu Leon
através de um toque no ecrã. Abra a app e
verifique o estado das luzes e ventilação.
Obtenha todos os dados necessários acerca
da sua condução. Controle os limites de
velocidade e não se preocupe se não se
lembrar onde estacionou o carro, basta aceder
ao Acesso Remoto e o seu Leon utiliza a buzina
e as luzes para que o consiga localizar. Você, o
seu smartphone e o seu Leon: a equipa perfeita.

SEAT CONNECT

Precisa de assistência urgente na estrada? A
Chamada de Emergência deteta acidentes
assim que acontecem e conecta de imediato
com os serviços de emergência. Necessita de
assistência em viagem? Contacte com o
Serviço de Mobilidade SEAT. Pode ainda
efetuar diretamente uma marcação de serviço
no seu SEAT Service favorito ou contactar o
nosso apoio ao cliente para qualquer questão
que lhe surja.

Serviços de Infotenimento Online.

O seu Novo Leon mantém-no sempre ligado. O que precisa para
chegar onde quer? O novo quadro de instrumentos digital possui um
ecrã que exibe mapas com informação atualizada. Como quer chegar
ao seu destino? Mesmo ao lado encontra o Sistema de Navegação
com 10", um ecrã personalizável e controlo por voz. Mantenha as
mãos no volante e diga ao seu Leon onde quer ir. Ele leva-o lá.

TECNOLOGIA

O SEAT Leon também dá uma nova dimensão à sua playlist em
viagem com um novo sistema de som Beats AudioTM. Com 10 colunas,
dois tweeters extra na traseira e um poderoso subwoofer. Tudo para
uma experiência auditiva verdadeiramente imersiva.

O futuro
é brilhante.

Dentro da estrada,
fora dos problemas.
Porquê preocupar-se? Nós tratamos de
tudo. O Novo SEAT Leon combina
performance com avançados sistemas
de assistência à condução. Tecnologia de
segurança inteligente que antecipa e
reage a qualquer situação na estrada,
mesmo antes de situação na estrada.

Cruise Control Adaptativo com Front Assist.

Utilizando um radar frontal, o Cruise Control Adaptativo avalia
a estrada, antecipando constantemente quaisquer perigos
que possam surgir como por exemplo um veículo que passe
para a sua faixa. O Novo Leon estará sempre pronto para
abrandar.

Assistente de Saída.

Mantê-lo em segurança durante a viagem é uma tarefa que
só termina depois de chegar ao seu destino. Quando está
prestes a sair do seu Leon, a Assistência em Saída deteta a
aproximação de obstáculos como carros ou bicicletas. Um
aviso sonoro e visual alerta-o para o perigo de colisão caso
abra a porta nesse momento.

Deteção no Ângulo Morto.

Por vezes, a aproximação de veículos fica fora do nosso campo
de visão. É aqui que a monitorização de ângulos mortos entra
em ação: consegue detetar veículos em aproximação fora do
campo de visão e dá o alerta através da luz ambiente. Graças
aos sensores na traseira do carro, o detetor de ângulo morto
consegue monitorizar a presença de veículos até 70 metros.

SEGURANÇA

Assistente de Emergência.

O Assistente de Emergência de última geração verifica
constantemente se precisa de ajuda. Quando não deteta
atividade ao volante, trava suavemente duas vezes para o
alertar. Se não responder a este alerta, o sistema abranda
automaticamente até parar o carro.

Conecte-se.
Brilhe.

e-Hybrid.

O Novo SEAT Leon e-Hybrid é muito mais do que um simples híbrido. Como a maioria
dos híbridos, carrega a bateria automaticamente. Mas como também é um plug-in,
usa o motor elétrico sempre em primeiro lugar e só depois o motor a combustível
como fonte de energia extra. Para o recarregar, basta ligá-lo a uma fonte de energia
convencional.

Vá até onde quiser.

Até onde quer chegar? Usando apenas eletricidade tem uma
autonomia de até 60 km* sem precisar de recarregar.
Combinando eletricidade com combustível, o Leon e-Hybrid
pode chegar aos 800 km de autonomia.

Ligue-o, carregue, usufrua.

Em casa ou na estrada, carregar o seu novo SEAT Leon
e-Hybrid não podia ser mais fácil e rápido. Consiga-o
através de um carregador caseiro Wallbox em 3h ou um
convencional em 6h.

*Dados provisórios

A combinação hibrído-elétrico faz do novo SEAT Leon e-Hybrid a opção de baixas
emissões mais prática. O motor elétrico de 75 kW combinado com o motor 1.4l TSI,
chega a atingir 150 kW de potência total.

O Leon da
próxima geração.
Às vezes vale a pena ir um pouco mais além para
chegar onde quer. A versão FR traz ainda mais atitude e
apelo desportivo ao Leon. A suspensão específica dálhe uma condução mais dinâmica e os pára-choques
FR, as jantes de liga leve de 18" e o logo FR na traseira
conferem-lhe uma aparência ainda mais ousada.

FR.

Totalmente emocionante.

O volante desportivo multifunções em pele
com pesponto ao estilo FR, melhora cada
minuto na estrada.

Lugar para a atitude.

Os bancos desportivos do Novo Leon FR mantêm-no
confortável enquanto enfrenta as curvas. Escolha os
estofos Dinamica para obter ainda mais conforto.

Um visual confiante.
A versão Xcellence vem com tudo o que precisa. E dá-lhe ainda
mais. Detalhes exteriores exclusivos e mais opções de cores,
interiores e estofos. O Leon Xcellence adiciona um toque de
classe extra à sua condução.

Um look inacreditável.

A sofisticada grelha frontal em formato de
diamante com estampagem a quente coloca
esta versão num lugar à parte.

Detalhes para os aficionados.

As embaladeiras iluminadas apresentam
detalhes cromados e o logótipo Xcellence.

*Cinzento Urban disponível a partir da semana W34, 2020

Xcellence.

Mais estilo.
Mais conteúdo.
Bem-vindo ao seu mundo. A versão Style do Leon tem muito por onde
se orgulhar, tanto por dentro como por fora. Das jantes de liga leve
de 16" a todos os detalhes específicos, a versão Style é para quem
sabe o que quer.

Style.

Seja bem-vindo.

A iluminação de boas vindas do seu Leon diz-lhe
quando chega ao destino e quando está pronto
para partir.

Veja mais longe, veja melhor.

Os faróis de nevoeiro com função cornering,
ajudam-no a atravessar a neblina e a iluminar
os recantos mais escuros.

15"

Jantes.

16"
URBAN 15"
JANTES DE AÇO

URBAN 16"
JANTES DE AÇO

R

DESIGN 16"
LIGA LEVE

R

R

St

17"
DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
St

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
XC

DYNAMIC 17"
LIGA LEVE
FR

18"
PERFORMANCE 18"
CINZENTO NUCLEAR
MAQUINADAS EM LIGA LEVE
XC

PERFORMANCE 18"
CINZENTO COSMO
MAQUINADAS EM LIGA LEVE
FR

SPORT 18"
LIGA LEVE¹
FR

XCLUSIVE 18"
LIGA LEVE²
XC

Reference
Style
Xcellence
FR
Série
Opcional

R
St
XC
FR

¹ Disponível a partir da semana W30, 2020
² Disponível a partir da semana W48, 2020

Cores.

VERMELHO DESIRE

Reference R
Style St
Xcellence XC
FR FR
Série
Opcional
*Cinzento Urban disponível a partir da semana W34.2020

XC FR

VERMELHO PURE

R

St XC FR

BRANCO NEVADA

R

St XC FR

BRANCO CANDY

R

St XC FR

AZUL MYSTERY

R

St XC FR

CINZENTO MAGNETIC

R

St XC FR

PRETO MIDNIGHT

R

St XC FR

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Estofos.

TECIDO WARM E PRETO SOUL

R

TECIDO DE 2 TONS CINZENTO E PRETO

St

TECIDO DE 2 TONS CINZENTO

XC

TECIDO DE 2 TONS CINZENTO

FR

DINAMICA PRETO SOUL C/PESPONTO PRETO¹

St

Reference
Style
Xcellence
FR
Série
Opcional

DINAMICA PRETO SOUL C/PESPONTO PRETO¹

XC

DINAMICA PRETO SOUL C/PESPONTO PRETO¹

FR

PELE PRETA C/PESPONTO PRETO¹

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

St

PELE PRETA C/PESPONTO PRETO¹

XC

PELE PRETA C/PESPONTO PRETO¹

FR

R
St
XC
FR

¹Disponível a partir da semana W30, 2020

Torne-o seu.
Jantes desportivas de liga
leve 18".

Junte uma dose extra de performance
e estilo com as jantes de liga leve de 18".

Suporte para bicicletas.

Seguros e estáveis, os suportes para
bicicletas com dispositivo de bloqueio
antiroubo vão ajudá-lo a preparar
a sua próxima aventura.

Para-lamas.

Resista à tempestade e minimize os
respingos com para-lamas discretos
e elegantes.

ACESSÓRIOS

Saias laterais disponíveis a partir da semana 48/20

Especificações
Técnicas.
Dados &
Equipamento.

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Equipamento
de Série.
Leon
Reference.

Design

Serviços Online

Pegas de teto (3 pegas recolhiveis)
Inserções decorativas na consola

Pneus e Jantes

Retrovisores pintados na cor da carroçaria
Spoiler traseiro

Manete da alavanca de velocidades em plástico
Teto interior na cor cinzento

Sistemas de Assistência à condução

Limitador de velocidade sem sistema de cruise control
Sistema de alerta de fadiga do condutor

Aviso de colisão, com travagem de emergência, com outros veículos, peões ou ciclistas
Assistente de faixa de rodagem
Câmara monovideo multifunções

Equipamento

Kit Anti furo
Jantes de Aço 6J x 15

Controlo de pressão de pneus
Pneus 195/65 R15 91H
Kit Ferramentas

Faróis

Faróis dianteiros Eco LED
Farolins traseiros Eco LED
Luzes diurnas com controlo automático

Espelhos retrovisores com regulação elétrica
Limpa pára-brisas com função intermitente (4 velocidades)

Segurança

Espelho interior anti-encadeamento

Travão de mão elétrico

Buzina de tom único

ESC
Diferencial autoblocante eletrónico (XDS)

Luzes de leitura dianteiras
Vidros dianteiros e traseiros elétricos

Direção Assistida (Servotronic)

Climatização

Aviso de colocação dos cintos dianteiros e traseiros (visual e acustico)

Climatronic (1 zona)

Multimédia, Audio e Navegação

Airbags dianteiros com função de desativação do airbag do passageiro
Airbags laterais dianteiros e de cortina
Sistema Kessy Go sem função SAFE
Imobilizador eletrónico

4 Altifalantes
Sistema de Som Media Plus 8,25"

Bancos

2 portas USB Type C dianteiras
Computador de Bordo "Medium"com Display multifunções

Banco do condutor ajustável em altura manualmente

Antena de receção FM

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Sistema de chamada de emergência privada
Serviços Online

Pontos de ancoragem para cadeira de criança para sistema i-Size, 2x top tether
e pontos de ancoragem no banco do passageiro
Bancos traseiros rebatíveis assimetricamente 1/3 2/3
Direção Assistida (Servotronic)

Equipamento
de Série.
Leon
Style.

Design

Multimédia, Audio e Navegação

Bancos

Para-choques Desportivos
Elementos cromados

Antena de receção FM

Bancos dianteiros ajustáveis em altura manualmente

Bluetooth
Computador de Bordo "Medium"com Display multifunções

Bancos traseiros rebatíveis assimetricamente 1/3 2/3

Retrovisores pintados na cor da carroçaria
Spoiler traseiro

Inserções decorativas na consola

Pegas de teto (3 pegas recolhiveis)

Volante desportivo multifunções em pele

Manete da alavanca de velocidades em pele
Teto interior na cor cinzento

Sistemas de Assistência à condução

7 Altifalantes
Sistema de Som Media Plus 8,25"
2 portas USB Type C dianteiras

Serviços Online

Sistema de chamada de emergência privada
Serviços Online

Sistema de Cruise Control (CCS) com limitador de velocidade
Sistema de alerta de fadiga do condutor

Pneus e Jantes

Assistente de faixa de rodagem
Câmara monovideo multifunções

Controlo de pressão de pneus

Aviso de colisão, com travagem de emergência, com outros veículos, peões ou ciclistas

Equipamento

Espelhos retrovisores com regulação elétrica e aquecidos
Limpa pára-brisas com função intermitente, com sensor de chuva e luz

Jantes liga leve 7J x 16
Kit Anti furo

Pneus 205/55 R16 91V
Kit Ferramentas

Faróis

Iluminação LED interior: + iluminação porta-luvas LED

Faróis dianteiros Eco LED
Farolins traseiros Eco LED
Luzes diurnas com controlo automático e Função Coming & Leaving Home

Parasol com espelho e iluminação

Segurança

Buzina de dois tons

Espelho interior anti-encadeamento automatico
Luzes de leitura dianteiras (2) e traseiras (2)
Vidros dianteiros e traseiros elétricos

Climatização

Climatronic (1-zone)

Airbags dianteiros com função de desativação do airbag do passageiro
Airbags laterais dianteiros e de cortina
Aviso de colocação dos cintos dianteiros e traseiros (visual e acústico)
Sistema Kessy Go sem função SAFE
Imobilizador Eletrónico
ESC

Diferencial autoblocante eletrónico (XDS)
Travão de mão elétrico
Direção Assistida (Servotronic)

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Pontos de ancoragem para cadeira de criança para sistema i-Size, 2x top tether e
pontos de ancoragem no banco do passageiro
Banco dianteiro do condutor com apoio lombar ajustável manualmente
Gaveta sob o banco dianteiro esquerdo
Bolsa de arrumação nos encostos dos bancos

Equipamento
de Série.
Leon
Xcellence.

Design

Climatização

Segurança

Retrovisores pintados na cor da carroçaria
Para-choques pintado

Multimédia, Audio e Navegação

Aviso de colocação dos cintos dianteiros e traseiros (visual e acústico)

Elementos cromados
Inserções decorativas na consola

2 portas dianteiras USB Type C e 2 portas USB Type C traseiras

Molduras das Janelas Cromadas
Vidros traseiros escurecidos

Spoiler traseiro

Pegas de teto (4 pegas recolhiveis)

Volante desportivo multifunções em pele
Logo XC no volante

Manete da alavanca de velocidades em pele
Teto interior na cor cinzento
Iluminação interior ambiente LED envolvente
Proteção dos estribos das portas iluminadas

Sistemas de Assistência à condução

Sensores de estacionamento traseiro
Sistema de Cruise Control (CCS) com limitador de velocidade
Sistema de alerta de fadiga do condutor

Aviso de colisão, com travagem de emergência, com outros veículos, peões ou ciclistas
Assistente de faixa de rodagem
Câmara monovideo multifunções

Equipamento

Espelhos retrovisores com regulação elétrica e aquecidos com recolhimento eletrico (do passageiro
com ajuste activado pela marcha atrás)
Vidros dianteiros e traseiros elétricos
Buzina de dois tons

Apoio de braço dianteiro

Espelho interior anti-encadeamento automatico

Limpa pára-brisas com função intermitente, com sensor de chuva e luz
Parasol com espelho e iluminação
Luzes de leitura dianteiras (2) e traseiras (2)

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Climatronic (3 zonas) com painel de controlo do ar condicionado para os bancos traseiros

7 Altifalantes
Sistema de Som Media Plus 8,25"
Antena de receção FM

Bluetooth
Quadro de instrumentos digital SEAT

Serviços Online

Sistema de chamada de emergência privada
Serviços Online

Pneus e Jantes

Jantes de liga leve 7.5J x 17
Kit Anti furo

Controlo de pressão de pneus
Pneus 225/45 R17 91W
Kit Ferramentas

Faróis

Faróis de nevoeiro dianteiros LED com função de curva
Faróis dianteiros Eco LED

Farolins traseiros LED com luz infinita
Luzes diurnas com controlo automático e Função Coming & Leaving Home

Airbags dianteiros com função de desativação do airbag do passageiro
Airbags laterais dianteiros e de cortina
Sistema Kessy Go sem função SAFE
Imobilizador Eletrónico
ESC

Diferencial autoblocante eletrónico (XDS)
Travão de mão elétrico
Direção Assistida (Servotronic)

Bancos

Pontos de ancoragem para cadeira de criança para sistema i-Size, 2x top tether e
pontos de ancoragem no banco do passageiro
Bancos dianteiros ajustáveis em altura manualmente

Bancos dianteiros com apoio lombar ajustável manualmente

Bancos traseiros rebatíveis assimetricamente 1/3 2/3 com apoio de braço traseiro
Gaveta sob o banco dianteiro esquerdo
Bolsa de arrumação nos encostos dos bancos

Equipamento
de Série.
Leon FR.

Design

Climatização

Segurança

Spoiler traseiro
Para-choques Desportivos

Multimédia, Audio e Navegação

Aviso de colocação dos cintos dianteiros e traseiros (visual e acustico)

Vidros traseiros escurecidos
Retrovisores pintados na cor Cinzento Cosmo

Elementos cromados
Pegas de teto (4 pegas recolhiveis)

Climatronic (3 zonas) com painel de controlo do ar condicionado para os bancos traseiros

7 Altifalantes
Sistema de Som Media Plus 8,25"

2 portas dianteiras USB Type C e 2 portas USB Type C traseiras

Volante desportivo multifunções em pele
Logo FR no volante

Antena de receção FM

Proteção dos estribos das portas iluminadas
Teto interior na cor cinzento

Serviços Online

Manete da alavanca de velocidades em pele
Teto interior na cor cinzento

Sistemas de Assistência à condução

Bluetooth
Quadro de instrumentos digital SEAT

Sistema de chamada de emergência privada
Serviços Online

Sensores de estacionamento traseiro
Sistema de Cruise Control (CCS) com limitador de velocidade

Pneus e Jantes

Aviso de colisão, com travagem de emergência, com outros veículos, peões ou ciclistas

Controlo de pressão de pneus

Sistema de alerta de fadiga do condutor
Assistente de faixa de rodagem

Câmara monovideo multifunções
Seleção do perfil de condução e amortecedor convencional

Equipamento

Espelhos retrovisores com regulação elétrica e aquecidos com recolhimento eletrico
(do passageiro com ajuste activado pela marcha atrás)
Limpa pára-brisas com função intermitente, com sensor de chuva e luz
Vidros dianteiros e traseiros elétricos
Apoio de braço dianteiro

Espelho interior anti-encadeamento automatico
Parasol com espelho e iluminação
Luzes de leitura dianteiras (2) e traseiras (2)

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Airbags dianteiros com função de desativação do airbag do passageiro
Airbags laterais dianteiros e de cortina
ESC

Diferencial autoblocante eletrónico (XDS)
Travão de mão elétrico

Direção Assistida (Servotronic)

Sistema Kessy Go sem função SAFE
Imobilizador Eletrónico

Bancos

Pontos de ancoragem para cadeira de criança para sistema i-Size, 2x top tether e
pontos de ancoragem no banco do passageiro
Bancos dianteiros ajustáveis em altura manualmente

Bancos dianteiros com apoio lombar ajustável manualmente

Jantes de liga leve 7.5J x 17
Kit Anti furo

Paineis das portas em semi-pele

Pneus 225/45 R17 91W
Kit Ferramentas

Bolsa de arrumação nos encostos dos bancos

Faróis

Faróis de nevoeiro dianteiros LED com função de curva
Faróis dianteiros Eco LED

Farolins traseiros LED com luz infinita
Luzes diurnas com controlo automático e Função Coming & Leaving Home

Bancos traseiros rebatíveis assimetricamente 1/3 2/3 com apoio de braço traseiro
Gaveta sob o banco dianteiro esquerdo
Buzina de dois tons
Inserções decorativas na consola

Equipamento
Opcional.
Cores exteriores
Pintura Grátis
Pintura Base

Pintura Metalizada
Pintura especial Metalizada

Design - exterior

Teto de abrir eletrico
Vidros traseiros escurecidos

Pacote Cromado
Moldura dos vidros Preto Glossy

Design - interior
Forra do teto Preto

Reference
●
○

Style
●
○

Xcellence
●
○

FR
●
○

−

−

○

○

○

−
○
−
−

−

○

○
○
○
−

−

○

○
●
●
−

○

○

○
●
○
○

○

Sistemas de Assistência à Condução

Pacote Segurança & Condução M em combinação
com Sistema de Som Media Plus 8,25"

−

○

○

○

Pacote Segurança & Condução M em combinação
com Sistema de Navegação Plus 10"

−

○

○

○

Pacote Segurança & Condução L em combinação
com Sistema de Som Media Plus 8,25"

−

−

○

○

Pacote Segurança & Condução L em combinação
com Sistema de Navegação Plus 10"

−

−

○

○

Pacote Segurança & Condução XL em combinação
com Sistema de Som Media Plus 8,25"

−

−

○

○

Pacote Segurança & Condução XL em combinação
com Sistema de Navegação Plus 10"

−

−

○

○

Pacote Dinamico & Conforto (Perfil de condução SEAT
+ DCC + direcção progressiva + Sport HMI)

−

−

○

−

Pacote Dinamico & Conforto (Perfil de condução SEAT
+ DCC + direcção progressiva + Sport HMI)

−

−

−

○

−

○
○

○

●

○

●

−

○

○

○

Câmara traseira

Sensores de estacionamento traseiro
De Série
Opcional
− Não disponível

Park Assist + Sensores de estacionamento dianteiros
e traseiros

○

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Equipamento - exterior

Espelhos retrovisores aquecidos
Recolhimento elétrico dos retrovisores e aquecidos
Gancho de reboque de fábrica

Reference
○
−
○

Style
●
○
○

Xcellence
−
●
○

FR
−
●
○

Equipamento - interior

Pacote Conveniencia: Sensor de Chuva e luz +
Coming & leaving home

○

●

●

●

Pacote Inverno: Bancos dianteiros aquecidos, volante
aquecido & jato de agua do lava parabrisas aquecido

○

○

○

○

−

○

−

−

−

−

●

○

−

○

○

○

Pacote iluminação interior LED: iluminação dianteira do
piso LED + iluminação LED na area do carregador de
indução
Iluminação interior ambiente envolvente LED
Pacote Arrumação: Duplo piso da mala e Gaveta por
baixo do banco do passageiro

Multimédia, Audio e Navegação
Sistema de Navegação Plus 10"
Cartografia para Europa com Mapcare

○
○

○
○

○
○

○
○

Sistema de som BeatsAudioTM: 9 altifalantes premium
+ 1 subwoofer + Amplificador de 340W + Tecnologia
Surround

−

○

○

○

DAB (Digital Audio Broadcasting)

○

○

○

○

Full Link para Sistema de Sistema de Navegação Plus 10"

○

○

○

○

Full Link para Sistema de Som Media Plus 8.25"
Connectivity Box (carregador por indução +
Amplificador de sinal Móvel)
SEAT Digital Cockpit

Serviços Online

SEAT CONNECT gen3 – Media&Internet

SEAT CONNECT gen3 - Segurança & Serviços e Acesso
Remoto para Sistema de Navegação

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

Pneus e Jantes

Reference
○

Style
−

Xcellence
−

FR
−

Jantes de liga leve Design 16" - Inclui pernos
com Proteção anti-roubo

○

−

−

−

−

○

−

−

Jantes de liga leve Performance 18" Maquinadas
em Cinzento Nuclear

−

−

○

−

Jantes de liga leve Performance 18" Maquinadas
com pneus desportivos

−

−

○

−

Jantes de liga leve Performance 18" Maquinadas
em Cinzento Cosmo

−

−

−

○

Jantes de liga leve Performance 18" Maquinadas
com pneus desportivos

−

−

−

○

○

○

○

○

−

○

−

−

−

−

○

○

○

○

●

●

Airbags laterais traseiros + Airbag joelhos
Alarme (inclui função safe)

−
○

○
○

○
○

○
○

Sistema Keyless avançado com função Safe requer Alarme

−

○

○

○

○
○

−
−

−
−

−
−

○
○

○
−

●
−

●
−

Jantes de aço Urban 16"

Jantes de liga leve Dynamic 17"

Roda suplente de 18"

Faróis

SEAT Full LED com ajuste automático dos faróis
(Faróis LED + Farolins traseiros Full LED com luz
dinamica + Welcome light)
SEAT Full LED com ajuste automático dos faróis
(Faróis LED + Farolins traseiros Full LED com luz
dinamica + Welcome light)
Faróis de nevoeiro dianteiros LED com função luz de curva

Segurança

Sistema Keyless avançado sem função Safe

Bancos

Upgrade Bancos Reference
Regulação lombar para o banco do condutor

PACKS

Style Comfort
Pacote Reference

−

○

○

○

Leon.
1.5 TSI 130CV (96kW)
Start/Stop

Motor

Tipo de motor

4 Cil − 16V

Cilindrada (cc)

1498

Diâmetro x curso (mm)

74,5 × 85,9

Taxa de compressão

12,5

Potência máxima (kW(Cv)/rpm)

96 (130) / 5000 − 6000

Binário máximo (Nm/rpm)

200 / 1400 − 4000

Alimentação
Ignição

1.5 TSI 150CV (110kW)
Start/Stop
4 Cil − 16V

4 Cil − 16V

1498

74,5 × 85,9

110 (150) / 5000 − 6000

250 / 1500 − 3500

TSI − Injeção Direta

Gasolina sem chumbo 95

Gasolina sem chumbo 95

Bateria (Ah)

59 − 68 − 70

59 − 68 − 70

Prestações

Velocidade máxima (km/h)

213

Aceleração 0-100 Km/h (s)

9,4

Recuperação 80-120 Km/h (s) na engrenagem mais alta

11,7

Aceleração 1000 m (s)

30,8

Intervalo Combinado WLTP (l/100 km)

29,8

Intervalo Combinado WLTP (g/km) CO2 Urban (g/km)

4,056

3,684

3,647

29,8 / 37,3 / 45,2

33,9 / 40,9 / 48,1

25,8 / 34,7 / 43,4 / 51,7

10,5

Suspensão

250 / 1500 − 3500

Suspensão dianteira

Independente tipo McPherson /Amortecedores hidráulico [Equipamento DCC(Controlo Adaptativo da Suspensão)]

Suspensão traseira

Eixo traseiro semi rigído (<=110kW) / Multilink (>110kW ePHEV), amortecedor hidráulico (versão com DCC: Controlo Adaptativo da Suspensão)

Direção
Gasolina sem chumbo 95
59 − 68 − 70

221

8,4

11,4

29,7

Direção assistida eletromecânica (versões com DCC: direção progressiva)

Diâmetro de viragem (m)

10,5 / 11,2 (entre paredes)

Sistema de Travões

Duplo circuito hidraulico e sitema de travões diagonal split com booster elétrico de travão

Travões, tipo

Discos ventilados dianteiros e discos sólidos traseiros (CUPRA: Discos dianteiros e traseiros ventilados)

Travões, tipo

272×10

Dianteiros

288×25

Jantes e Pneus
Jantes

6J×15 ET43 - 6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 - 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46

Pneus

195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y

5,4 − 6,1

5,5 − 6,3

5,6 − 6,4

122 − 137

125 − 143

127 − 144

Tipo de carroçaria

5 portas

Comprimento/largura/altura (mm)

Reference, Style e Xcellence: 4368 / 1800 / 1456 | FR: 4368 / 1800 / 1442 | CUPRA: 4398 /1800 /1444
Reference, Style e Xcellence 2636 | FR 2634 | CUPRA 2631

Via dianteira/traseira (mm)

Jantes com ET45 1545 / 1516 (Base) | ET51 1534/1516 (FR) | (CUPRA 19": ET50 1535/1513)]

Capacidade da mala (l)

380

Capac. depósito combustível (l)

Transmissão

I

II

III

IV
V

VI

VII

MA

Manual 6v.
3,615

1,947

1,281

0,973

0,778

0,642

−

3,182

Manual 6v.
3,750

1,952

1,200

0,925

0,767

0,652

−

3,583

1.5 eTSI 150CV (110kW) mHEV
Start/Stop 72

Grupo reduzido

Distância entre eixos (mm)

Emissão CO2

Caixa de velocidades

10,3

1.5 TSI 150CV (110kW)
Start/Stop

Dimensões

Consumos

Relações

221

8,4

140

1.5 TSI 130CV (96kW)
Start/Stop

Vel.1000 rpm em IV/V/VI/VII (km/h)

110 (150) / 5000 − 6000

Eletrónico controlado por mapa de características

Transmissão

1498

74,5 × 85,9

10,5

Tipo de combustível

Alternador (A)

1.5 eTSI 150CV (110kW) mHEV
Start/Stop 72

DSG 7v.
3,500

2,087

1,343

0,933

Pesos

Em Marcha (Kg) (*)

Peso máximo (Kg)

Max. rebocável com travão 12% (Kg)

50

1302

1820

1400

1316

1840

1500

1361

1890

1500

0,974

0,778

0,653

4,800

(*) Peso em andamento com condutor
** Aguarda Re-Homologação Semana 50/19

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Leon.
Motor

Tipo de motor

Cilindrada (cc)

2.0 TDI 115CV (85 kW)
Start/Stop

2.0 TDI 150CV (110kW) DSG
Start/Stop

4 Cil − 16V

4 Cil − 16V

1968

Diâmetro x curso (mm)

81,0×95,5

Taxa de compressão

16,0

Potência máxima (kW(Cv)/rpm)

85 (115) / 2750 − 4250

Binário máximo (Nm/rpm)

300 / 1500 − 2500

Alimentação
Ignição

1968

81,0×95,5
16,0

110 (150)/3000 − 4200
360/1700 − 2750

Injeção Direta − Common Rail
Ignição por Compressão

Tipo de combustível
Alternador (A)

140

Bateria (Ah)

68 − 70

Prestações

Diesel

140

68 − 70

Velocidade máxima (km/h)

201

218

Recuperação 80-120 Km/h (s) na engrenagem mais alta

11,2(V)/14,5(VI)

16,2

Aceleração 0-100 Km/h (s)

10,4

Aceleração 1000 m (s)

32,4

Intervalo Combinado WLTP (l/100 km)

Grupo reduzido

3,238

4,167

Vel.1000 rpm em IV/V/VI/VII (km/h)

40,7 / 50,5 / 59,7 / −

31,2 / 41,0 / 51,2 / 66,0

Suspensão

Suspensão dianteira

Independente tipo McPherson /Amortecedores hidráulico [Equipamento DCC (Controlo Adaptativo da Suspensão)]

Suspensão traseira

Eixo traseiro semi rigído (<=110kW) / Multilink (>110kW ePHEV), amortecedor hidráulico (versão com DCC: Controlo Adaptativo da Suspensão)

Direção

Direção assistida eletromecânica (versões com DCC: direção progressiva)

Diâmetro de viragem (m)

10,5 / 11,2 (entre paredes)

Sistema de Travões

Duplo circuito hidraulico e sitema de travões diagonal split com booster elétrico de travão

Travões, tipo

Discos ventilados dianteiros e discos sólidos traseiros (CUPRA: Discos dianteiros e traseiros ventilados)

Travões, tipo

272×10

Dianteiros

288×25 (versões com DCC 312×25)

Jantes e Pneus
Jantes

6J×15 ET43 − 6,5J×16 ET46 − 7J×16 ET43 − 7,5J×17 ET46 − 7,5J×18 ET46

Pneus

195/65 R15 91H − 205/55 R16 91V − 225/45 R17 91W − 225/40 R18 92Y

4,1 − 4,7

5,6 − 6,4

107 − 124

114 − 132

Tipo de carroçaria

5 portas

Comprimento/largura/altura (mm)

Reference, Style e Xcellence: 4368 / 1800 / 1456 | FR: 4368 / 1800 / 1442 | CUPRA: 4398 /1800 /1444

Distância entre eixos (mm)

Emissão CO2

Intervalo Combinado WLTP (g/km) CO2 Urban (g/km)

Reference, Style e Xcellence 2636 | FR 2634 | CUPRA 2631

Via dianteira/traseira (mm)

Jantes com ET45 1545 / 1516 (Base) | ET51 1534/1516 (FR) | (CUPRA 19": ET50 1535/1513)]

Capacidade da mala (l)

380

Capac. depósito combustível (l)

Transmissão
Relações

30,0

2.0 TDI 150CV (110kW) DSG
Start/Stop

Dimensões

Consumos

Caixa de velocidades

8,6

2.0 TDI 115CV (85 kW)
Start/Stop

Transmissão

I

II

III

IV
V

VI

VII

MA

Manual 6v.

DSG 7v.

1,952

2,750

3,750
1,200

0,878
0,711

0,604
−

3,580

3,579
1,677

0,889

Pesos

50

Em Marcha (Kg) (*)

1389

1446

Max. rebocável com travão 12% (Kg)

1500

1600

Peso máximo (Kg)

1930

1980

0,677
0,722
0,561

2,900

(*) Peso em andamento com condutor
** Aguarda Re-Homologação Semana 50/19

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

Especificações de Motor.
Gasolina

Transmissão

1.5 TSI 96 kW (130 CV)

Manual 6-velocidades

1.5 eTSI 110 kW (150 CV)

DSG 7-velocidades

1.5 TSI 110 kW (150 CV)

Manual 6-velocidades

Reference

Style

Xcellence

FR

Diesel

–

–

●

●

2.0 TDI evo 110 kW (150 CV)

–

–

–

–

●

●

De Série
Opcional
− Não disponível

As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

●

●

2.0 TDI evo 85 kW (115 CV)

Transmissão

Manual 6 - velocidades
DSG 7 - velocidades

Reference

Style

Xcellence

FR

–

–

–

●

–

●

●

●

Dimensões.

*Modelo equipado com 195/65 R15 ET45
As especificações, configurações e a gama de produtos podem variar de país para país. Por favor visite www.seat.pt para saber quais as ofertas disponíveis em Portugal.

*Modelo equipado com 195/65 R15 ET45

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 envide 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.
04/2020. Impresso em Portugal.

