
SEAT Leon.



Helemaal
van jou.

Je bent tot hier geraakt. En nu wordt het tijd 
om alles te hebben. Stel je een combinatie 
van prestatie en veiligheid voor. Technologie 
en stijl. De SEAT Leon. Compleet uitgerust 
voor het leven dat je altijd al hebt willen 
leiden.
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Opgewassen tegen iedere  
uitdaging.

Radiatorrooster met 
FR-logo Anders en trots. 
Omdat je sterallures 
niet kunt wegstoppen.

Met de FR Limited Edition+ 
versie is iedere uitdaging 
mogelijk met zijn Full Digital 
Kombi, Kessy, panoramisch 
zonnedak en zijn Beats Audio 
System luisteren jullie naar 
muziek zoals het hoort!

Een dynamische bekleding die je hart sneller doet 
slaan. Ga voor de kleur Desire Red en toon de wereld 
dat je anders durft te zijn. 

Het geeft een 
goed gevoel om 
tot het uiterste 
te gaan.

Een heel eigen identiteit.

FR Limited Edition.
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Standaarduitrustin FR Limited Edition

Mooi weertje buiten?  
Laat de zon binnen.

Schakel de motor in met een 
druk op de knop. Letterlijk.

01 Heartbeat-knop. 02 Panoramisch zonnedak.

Verlicht het interieur op jouw 
manier. Kies uit 8 levendige 
kleuren – één voor iedere 
stemming.

Synoniem met luxe. Het beste
materiaal voor een elegant
interieur.

03 Sfeerverlichting.

Voor- en achtersensoren voor 
nauwkeurig parkeren. Iedere 
keer. 

04 Afstandscontrole.

De zwarte elementen om de 
sportiviteit te benadrukken 

05 Zwarte buitenspiegels. 06 Alcantara® bekleding.

01 03

04

05

0602

•  Centrale vergrendeling,  
 afstandsbediening met 2  
 inklapbare sleutels en afzonderlijke  
 achterklepontgrendeling (3 toetsen)
•  Paddels aan het stuur - enkel op DSG
•  Med 3,5-duims monochroom combi-

instrument met boordcomputer
•  Navi System: 8-duims smart touch 

display + 2×USB (Apple-chip)/SD-kaart/
cd/AUX-in/Bluetooth®-connectiviteit + 8 
luidsprekers + spraakherkenning + MP3/
WMA-compatibiliteit + cartes européene 
+ DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

•  SEAT Drive Profile: stuurgevoeligheid, 
gaspedaalrespons en schakelmodus 
(alleen met DSG)

 Interieur 
•  Sportzetels voorin met Alcantara en rood 

overstiksel
•  Bestuurders- en voorpassagierszetel met 

hoogte- en lendensteunverstelling
•  Achterbankleuning gedeeld 

neerklapbaar in de verhouding 1/3 & 2/3
•  Opbergtas tegen rugleuningen van 

voorzetels
•  Bak onder bestuurderszetel 
•  Sjorogen in koffer
•  Middenconsole met bekerhouders, 

ventilatieroosters achterin en 
geïntegreerde voorzetelarmleuning

•  Met leder bekleed FR-multifunctiestuur 
en versnellingspookknop

•  Climatronic 2 zones met Air Care
•  Elektrische handrem (EPB)
•  Ledportierpaneelverlichting (veelkleurige 

sfeerverlichting)
•  Verlichte FR-dorpel in voorportieren
Bijkomende standaarduitrusting  
met de FR Limited Edition+ 
•  Full Digital Kombi
•  Kessy (zonder sleutel ontgrendelen en 

starten) en My Beat zonder Safe-functie
•  Beats Audio System met 10 luidsprekers
•  Panoramisch zonnedak

 Veiligheid
•  6 airbags (2 voorin, 2 lateraal voorin en 2 

gordijn)
•  Front Assist
•  Regen- en lichtsensor + Automatische 

Coming & Leaving Home-functie + 
automatische achteruitkijkspiegel 

•  Gordelwaarschuwing voorin
•  iSOFiX- en Top Tether-verankeringen voor 

kinderzitjes
•  Automatisch Post-Collision Braking 

System 
•  ASR, ABS, ESC & XDS
•  Parkeersensoren voor- en achteraan
•  Bandenspanningscontrole en Auto Hold
•  Knieairbag
•  Servotronic
•  Snelheidsregelaar
Exterieur 
•  18-duimse lichtmetalen velgen 

Performance Black
•  Zichtbare dubbele uitlaatpijp
•  FR-ophanging 
•  Zwarte radiatorroosteromlijsting
•  Specifieke FR-bumpers
•  FR-logo op koffer
•  Donker getinte achterruiten
Elektronica 
•  Full LED, koplampen en achterlichten  

en LED mistlampen vooraan
•  Elektrisch bediende voor- en achterruiten
•  Elektrische, verwarmde en inklapbare  
 buitenspiegels met parkeerpositie en  
 rechterspiegel met parkeerfunctie
•  12V-stopcontact voorin
•  Leeslampjes voorin en achterin met 

sfeerverlichting in koffer en voetenruimte
•  Full Link
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Al het essentiële en nog een beetje meer. Geniet 
van kwaliteit en comfort met optionele extraatjes, 
zoals navigatie en de Full LED lichten.

Het wordt tijd om 
wat elegantie 
toe te voegen.

De Move Ultimate+

De Move Ultimate kan 
geupgrade worden met de 
+ versie die klasse en 
comfort vereenigd dankzij 
zijn Alcantara bekleding, 
Full Digital Kombi, Kessy, 
17-duims lichtmetalen 
velgen voor een brutalere 
look en meer performance.

Move Ultimate.
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Standaarduitrusting Move Ultimate

•  Med 3,5-duims monochroom combi-
instrument met boordcomputer

•  Navi System: 8-duims smart touch 
display + 2×USB (Apple-chip)/SD-kaart/ 
cd/AUX-in/Bluetooth®-connectiviteit 
+ 8 luidsprekers + spraakherkenning + 
MP3/WMA-compatibiliteit + + cartes 
européene + DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting)

 Interieur 
•  Verchroomde interieurdetails 
•  Bestuurders- en voorpassagierszetel met 

hoogte- en lendensteunverstelling
•  Achterbankleuning gedeeld 

neerklapbaar in de verhouding 1/3 & 2/3
•  Opbergtas tegen rugleuningen van 

voorzetels
•  Bak onder bestuurderszetel 
•  Netje in koffer aan linkerzijde
•  Sjorogen in koffer
•  Zonneklep voor bestuurder en passagier, 

afgedekte en verlichte spiegel, 
bestuurder met kaarthouder

•  Middenconsole met bekerhouders, 
ventilatieroosters achterin en 
geïntegreerde voorzetelarmleuning

•  Lederen stuur en versnellingspookknop 
met leder en MuFu

•  Airconditioning Climatronic (2 zones) 
•  Elektrische handrem (EPB)

Meer kanalen. Betere 
ontvangstkwaliteit. Staat 
garant voor ononderbroken 
entertainment.

0301

04 06

05

02

Synoniem met luxe. Het beste
materiaal voor een elegant
interieur.

03 Alcantara® bekleding.02 DAB-radio.

Druk je stempel, zorg dat je opvalt.  
Vanuit ieder standpunt.

01 Multifunctiestuur.

Blijf verbonden, verfrist en 
georganiseerd. Deze kleine extraatjes 
maken het grote verschil.

06 USB-laders,
ventilatieroosters en 
opbergnet.De juiste temperatuur voor iedereen 

dankzij airco met 2 temperatuurzones.

04 Climatronic.

Laat het rempedaal met een gerust 
hart los. De wagen kan niet 
achteruitrollen bij het wegrijden op 
een helling.

05 Elektrische 
parkeerrem en Auto 
Hold-functie.

 Veiligheid
•  6 airbags (2 voorin, 2 lateraal voorin en  
 2 gordijn)
•  Front Assist
•  Regen- en lichtsensor + Automatische 

Coming & Leaving Home-functie + 
automatische achteruitkijkspiegel 

•  Gordelwaarschuwing voorin
•  iSOFiX- en Top Tether-verankeringen  
 voor kinderzitjes
•  Automatisch Post-Collision Braking  
 System 
•  ASR, ABS, ESC & XDS
•  Bandenspanningscontrole en Auto Hold
•  Knieairbag
•  Servotronic
•  Elektronische cruise control
•  Donker getinte achterruiten
Exterieur 
•  16-duimse lichtmetalen velgen Design  
 30/2 
•  Comfortophanging 
•  Verchroomde radiatorroosteromlijsting
•  Brandstofklep gekoppeld aan centrale  
 vergrendeling
Elektronica 
•  Full LED, koplampen en achterlichten en 
 LED mistlampen vooraan
•  Elektrisch bediende ruiten vooraan en  
 achteraan
•  Elektrische, verwarmde en inklapbare 
 buitenspiegels
•  12V-stopcontact voorin
•  Leeslampjes voor voor- en achterzetels, 

met kofferverlichting 
•  Schakelaanbeveling
•  Full Link
•  Centrale vergrendeling, 

afstandsbediening met 2 
inklapbare sleutels en afzonderlijke 
achterklepontgrendeling (3 toetsen)
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CUPRA.

Passie is 
meer vermogen.

CUPRA staat voor een uitzonderlijke rijervaring.  
Van meer vermogen tot een verbluffende look, ieder moment 
achter het stuur wordt memorabel. Verkrijgbaar voor  
Leon 5D- en Leon Break-modellen.
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Opvallend logo. Gestroomlijnd koetswerk. Het beste 
qua motorprestaties en technologie. Ieder detail van 
de CUPRA-uitvoering werd ontworpen om je meer 
vermogen te verschaffen. 

Een krachtige 
afwerking.

CUPRA.

Luidop leven.

Zwarte details op 
buitenspiegels.

Meer dan een 
radiatorrooster met het 
CUPRA-logo. Een lifestyle 
statement voor wie 
passioneel leeft en niet 
bang is om anders te zijn. 

Iedere kleur heeft een 
betekenis. Zwart staat voor 
kracht en elegantie.
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Standaarduitrusting

•  Navi System: 8-duims smart touch 
display, USB/SD/cd/AUX-in-
aansluiting, 8 luidsprekers, navigatie en 
spraakherkenningsfuncties, 2 extra USB-
laadpoorten achterin + DAB+ (Digital 
Audio Broadcasting)

•  Schakelpeddels aan het stuur voor DSG-
motor

•  Sport-HMI
•  Sperdifferentieel vooraan (VAQ)  

voor Leon Break CUPRA
•  SEAT Full LED: ledkoplampen met 

leddagrijlichten en SEAT LED Highway 
Assist, ledmistlampen vooraan zonder 
bochtenfunctie en full-ledachterlichten 
(nummerplaatledverlichting)

•  SEAT Drive Profile: stuurgevoeligheid, 
gaspedaalrespons, schakelmodus 
(alleen met DSG), soundactuator en 
adaptieve ophanging (DCC)

•  Ledinterieurverlichtingspack: leeslampjes 
(voorin en achterin) met sfeerspots, 
make-upverlichting, voetenruimte, 
kofferverlichting, middenconsolegebied 
en ledkofferlichten

•  Convenience pack: elektrochrome 
binnenspiegel met regen- en lichtsensor, 
automatische coming & leaving home-
functie en ruitenwisserregeling

 Interieur 
•  Sportzetels voorin (zwart Alcantara® en 

kunstleder met grijs stiksel)
•  Bestuurders- en voorpassagierszetel met 

hoogte- en lendensteunverstelling
•  Achterbankleuning gedeeld 

neerklapbaar in de verhouding 1/3 en 2/3
•  Middenconsole met bekerhouders, 

ventilatieroosters achterin en 
geïntegreerde voorzetelarmleuning

•  Elektrische handrem (EPB)
•  Met leder bekleed CUPRA-

multifunctiestuur en 
versnellingspookknop

•  Schuifkofferafdekking
•  Climatronic 2 zones met Air Care
•  Aluminium pedaalkappen
•  Verlichte CUPRA-dorpel in voorportieren
•  Scheidingsnetje

19-duimse CUPRA-velgen zwart 
hoogglans. Beter dan dit bestaat niet, 
noch qua prestaties noch qua stijl.

0301

04 06

05

02

Geen weg is te donker voor een 
CUPRA. Verlichten de weg, hoe 
ver je ook rijdt.

03 Full-ledkoplampen.02 Grootte doet er wel degelijk toe.

Jouw wagen. Jouw rijmodus.  
Kies tussen Comfort, Sport, CUPRA, of 
creëer je eigen persoonlijke modus.

01 CUPRA-rijprofiel.

Niet alleen voor de looks. Eentje is 
eenvoudigweg niet genoeg.

06 Dubbele verchroomde 
CUPRA-uitlaatpijpen.Aantrekkelijk. Ergonomisch. 

Ontworpen voor het circuit, maar ook 
voor de weg.

04 CUPRA-kuipzetels.

Een uitrustingslijn als geen andere. 
Van het ergonomische stuur tot de 
comfortabele bekleding en 
efficiënte DSG-versnellingsbak.

05 Exclusieve CUPRA-details.

 Veiligheid
•  6 airbags (2 voorin, 2 lateraal voorin en 2 

gordijn)
•  Front Assist
•  City Emergency Braking
•  Gordelwaarschuwing voorin
•  iSOFiX- en Top Tether-verankeringen voor 

kinderzitjes
•  Automatisch Post-Collision Braking 

System 
•  ASR, ABS, ESC & XDS
•  Bandenspanningscontrole en Auto Hold
•  Toets om ESC uit te schakelen
•  Progressieve stuurinrichting
•  Elektronische cruise control 

(CCS) met verklikkerlampjes in het 
instrumentenpaneel

•  Knieairbag voor EU28-landen
Exterieur 
•  Lichtmetalen 19-duimse velgen CUPRA 

30/2 zwart hoogglans
•  18-duims noodreservewiel
•  CUPRA-remschijven met rode remzadels 

(vooraan en achteraan)
•  Zwarte buitenspiegels
•  Specifieke CUPRA-ophanging 
•  Specifieke CUPRA-bumpers
•  Dubbele verchroomde ovale uitlaatpijp
•  Donker getinte achterruiten 
•  Aerodynamic Pack: Achter- en zijspoilers
Elektronica 
•  Elektrisch bediende voor- en achterruiten
•  Elektrische, verwarmde en inklapbare 

buitenspiegels met parkeerpositie en 
rechterspiegel met parkeerfunctie

•  12V-stopcontact voorin
•  Schakelaanbeveling
•  Centrale vergrendeling, 

afstandsbediening met 2 
inklapbare sleutels en afzonderlijke 
achterklepontgrendeling (3 toetsen)
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Move Ultimate St  
FR Limited Edition FR  

CUPRA CU 
Standaard   
Optioneel   

17"

Design 30/2 St

16"

Dynamic 30/3 St

Performance 30/1 FR

CUPRA 30/2
Black High Gloss CU

Performance Black FRPerformance 30/2
Machinaal bewerkt FR

18"

19"

Velgen.
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18"

18"

19"

19"

Move Ultimate St  
FR Limited Edition FR  

CUPRA CU 
Standard   
Optional   

CupRacer Black St  FR  CupRacer Grey St  FR  

Black St  FR  

Dynamic Grey St  FR  

Titanium Grey St  FR  

Black St  FR  Black Machined  St  FR  

Anthracite St  FR  

CupRacer Black FR  CU

Black Performance FR  CU 

Accessoires wielen.
SEAT Sport Line: alle wielaccessoires gemonteerd bij SEAT Sport.  
Bestel ze via de Car Configurator en ontvang ze gemonteerd op je 
nieuwe wagen.

20



Gris Urbain St  FR  CU Midnight Black2 St  FR  CU Pure Red St  FR  CU Desire Red2 St  FR  CU 

Nevada White2 St  FR  CU White1 StMagnetic Tech2 St  FR  CU 

Mystery Blue2 St  FR  CU 

Dynamic Grey* 2 FR

Move Ultimate St  
FR Limited Edition FR  

CUPRA CU 
Standaard   
Optioneel   

1Zachte kleur.
2Metaalkleur.

* Deze kleur zal beschikbaar zijn tot en met week 42, 2019.

Kleuren.
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CU CU

CU

Sportzetelst Alcantara® zwart LE¹ Sportzetels zwart leder LE + WL1

Kuipstoelen LE +PL6

Bekledingen.

StSportzetels zwart leder CE + WL1

Comfortzetels stof Tresil CE Sportzetels Dinamica zwart CE + WL3Sportzetels Dinamica zwart GE + WL3 St StFR

Move Ultimate St  
FR Limited Edition FR  

CUPRA CU 
Standaard   
Optioneel   

¹Neem contact op met je lokale 
dealer voor informatie over 

verkrijgbaarheid. 
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Jouw 
accessoires.

De wereld 
is jouw lekkernij.

Zoveel te doen, zo weinig tijd. Daarom doe jij wat je 
wil wanneer je het wil. Stadsritje?  
Ja. Skivakantie? Spreekt vanzelf. Offroad tochtje? 
Laat maar komen. Kies het accessoire en je bent 
vertrokken.
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Til je SEAT Leon naar een hoger niveau. Dat betekent 
een brutalere look. En natuurlijk meer performance. Al 
wat je nodig hebt voor meer zelfvertrouwen. En meer 
durf. 

Prestatie.

Dynamische voorbumperlip 
met een sierafdekking, roosters, 
voetgangersbescherming en 
montage-elementen. Heb je een 
Style- of een Xcellence-model? 
Kies uit de kleuren Black, Desire 
Red of Mystery Blue. Verkrijgbaar in 
koetswerkkleuren voor FR-modellen.

Front Styling Kit. 

Gegoten en aerodynamisch, 
gemakkelijk en stevig monteerbaar. 
Voor Xcellence- en Style-modellen 
verkrijgbaar in Black, Desire Red of 
Mystery Blue.

Blade side skirts

Verbeter de aerodynamica. 
Geniet van een unieke sportieve 
look. Gemakkelijk te monteren. 
Inclusief montagegereedschap en 
instructies.

Spoiler & achterbumper. 
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Voor wie er anders wil uitzien. Kies je stijl. Breng kleine 
wijzigingen aan of laat je helemaal gaan. Aan jou de 
keuze.

Exterieur.

Een minimalistische zilveren sierlijst 
voor de achterkant van je SEAT Leon. 
Zelfs eenvoud doet je schitteren.

Achterklepsierlijst.

Twee strips in transparante matte 
folie die over de motorkap en het 
dak lopen. Bereid je voor op 
bewonderende blikken. Niet 
verkrijgbaar voor auto's met 
zonnedak.

Wie zegt dat ze dezelfde kleur als 
het koetswerk moeten hebben? 
Leef je uit met Black, Desire Red 
of Mystery Blue.

Decoratieve lijnen.

Buitenspiegels.
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Interieur.

Mobiele 2-in-1-lader.

Dezelfde lader voor twee 
verschillende smartphones. De ene 
kant is voor Android. De andere voor 
iPhone. Handig, niet?

Voeg een vleugje cool toe aan het interieur van je 
SEAT Leon.  
Deze stijlvolle accessoires dienen een tweevoudig 
doel: jou verwelkomen bij het instappen en je wagen 
in topconditie houden.

Deze drempels worden gedurende 30 
seconden verlicht bij het instappen.  
Geen elektrische installatie vereist. Ze 
gaan automatisch uit zodra de 
portieren worden gesloten.

Verlichte zijdrempels.

Een decoratieve lijn met het SEAT 
Leon-logo. Stijlvol maar ook een 
middel om krassen tegen te gaan. Kies 
een van de twee kleuren Desire Red en 
Mystery Blue.

Inox zijdrempel.

Zwarte kleeffolie die perfect op de 
drempelbeschermlijst past. Getooid 
met het SEAT Leon-logo. Een coole 
manier om de portieropeningen te 
beschermen. Geleverd met 
eenvoudige montage-instructies. 

Zijdrempelfolie.
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Kies uit drie levendige opties:  
Een set van twee rode dashboardsieraf-
dekkingen, inclusief een 5/6-speed 
versnellingspookknop in aluminium, leder 
en Tornado Red. Een vleugje verfijning 
met dezelfde set in aluminium, gecombi-
neerd met een 5/6-speed versnellings-
pookknop in aluminium en chroom. Of 
een set in geborsteld carbon met de 
aluminium en chroom versnellingspookk-
nop. Verkrijgbaar voor alle modellen met 
het stuur links en een handgeschakelde 
versnellingsbak.

Decoratieve 
dashboardafdekkingen. 
Gepersonaliseerde 
versnellingspookknop.

Interieur.
Er zijn ontelbare manieren om het interieur van je 
SEAT Leon te veranderen. Hier kan je je dashboard 
en versnellingspookknop customizen. Voor welke 
kleur ga jij?
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Transport.

Dakkoffer.

Te veel bagage? Gebruik het dak voor 
extra ruimte, wetend dat je koffers 
uitstekend beschermd zijn. Een coole 
aerodynamische vorm. Gemakkelijk 
en snel te monteren. Kan langs beide 
kanten worden geopend.

Niets mag jou in de weg staan. En zeker niet je 
wagen. Daarom ontwierpen wij 
specifieke transportaccessoires. Zodat je je SEAT 
Leon nooit achterlaat.

Geen surfplank is te groot voor een 
SEAT Leon. Deze drager heeft 4 
plastic steunen die zich aanpassen 
aan de omvang van je surfplank. Er 
passen er zelfs twee tegelijk op. Wie 
mag met je mee?

Surfplankdrager.

Hou je van het buitenleven? Deze 
aerodynamische drager is perfect om 
een fiets mee te vervoeren. Hij heeft 
zelfs een diefstalbeveiligingssysteem.

Fietsendrager.

Er is echt niets dat je niet kan 
vervoeren met je SEAT Leon. Deze 
drager werd ontworpen om alle 
mogelijke voorwerpen te vervoeren, 
ongeacht hun vorm of afmetingen. 

Load-stop-rek.
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Trekhaak.

Veilige en gemakkelijk te gebruiken 
afneembare trekhaak. Het perfecte 
excuus om die jetski te kopen waar je 
altijd al van gedroomd hebt.

Gemaakt van aluminium met 
rubberen steunen. Voor 
maximaal 6 ski's of 4 
snowboards. Iedereen vindt skiën 
te gek, toch? 

Skidrager.

Afschuifsysteem voor gemakkelijk 
laden en lossen. Uitschuifbaar 
zodat je niet over het dak hoeft te 
reiken. En gemakkelijk te openen, 
zelfs met handschoenen. 

Je eigen ding doen was nog nooit zo gemakkelijk. Dit 
praktische en opgepoetste assortiment werd ontworpen om 
je SEAT aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Heb je 
schaduw nodig? Zoek je licht in de duisternis? Of heb je 
gewoon zin in een paar leuke snufjes om je perfecte SEAT 
Leon af te ronden? Wat je ook nodig hebt, ga voor maatwerk 
en leg de lat hoger. 

Transport.

Skidrager Xtender. 
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Bescherming.

Houd het interieur van je SEAT Leon 
schoon. Een vierdelige set, twee voor 
voorin en twee voor achterin. 
Gemaakt van zacht textiel.

0301

04 06

05

02

Een rubberen afdekking die perfect 
past. Vervoer om het even wat zonder 
je koffer te beschadigen.

03 Beschermende kofferbak.02 Velpic®-matten.

Bescherm het koetswerk van je SEAT 
Leon tegen steenslag en rommel die 
door de voorwielen wordt 
opgeworpen tijdens het rijden.

01 Spatlappen vooraan en achteraan. 

Organiseer je ruimte. Omvat twee 
beugels die zich aanpassen aan je 
behoeften. Bevestig het aan om het 
even wat met Velcro. 

06 Bagagebeheersysteem.

Houd de buitenkant van je SEAT Leon 
intact wanneer je hem niet gebruikt, 
met deze knappe polyester 
beschermhoes. Omvat een 
vloermatbevestigingssysteem.

04 Autobeschermhoezen.

Rijdt je huisdier mee? Zorg er dan 
voor dat het veilig is. Gemakkelijk te 
installeren en verwijderen zonder 
gereedschap.

05 Scheidingsrek.

Nu je alles hebt, is het belangrijk het te beschermen. 
Kies de accessoires die je nodig hebt om je SEAT Leon 
schadevrij te houden, van spatlappen en matten tot 
afdekkingen en meer. 
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Niks is teveel wanneer het aankomt op jouw welzijn of 
dat van je geliefden. Of je nu gaat skiën of kinderen 
vervoert, veiligheid is je prioriteit. En daarom is het ook 
de onze.

Een autozetel beschermt je kind niet 
alleen maar verschaft het ook het 
nodige comfort. De zonneklep 
behoedt je baby voor een zonnesteek, 
en de handige handgreep maakt het 
gemakkelijk te dragen. Het is 
gemakkelijk te bevestigen met een 
gewone veiligheidsgordel en kan als 
een wieg worden gebruikt. Bestemd 
voor kinderen tot 15 maanden of 13kg.

SEAT Peke Go Plus.

Jouw reddende engelen bij sneeuw 
en ijs. Sneeuwkettingen verschaffen je 
meer tractie en, vooral, gemoedsrust. 
In sommige landen is het zelfs 
verplicht ze in de wagen te hebben.

Sneeuwkettingen.

Veiligheid.
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Tot je dienst.

Vrijheid begint waar 
bezorgdheid eindigt.

Het leven is te kort om het door te brengen in 
een garage.  
SEAT Service maakt uitsluitend gebruik van 
originele SEAT-onderdelen om je Leon op zijn 
best te houden. Zodat je er steeds op uit kunt 
trekken.
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Het leven is 
er om geleefd 
te worden.

Kleine reparatie,  
kleine prijs.
CLEVER REPAIR
Wanneer u een SEAT koopt, koopt u veel meer dan alleen een auto.Bij SEAT 
bieden wij de best denkbare service voor uw wagen. Wij pasten onze service 
immers aan aan de specifieke behoeften van uw SEAT. Daarom creëerden wij 
een specifieke service voor kleine reparaties die u normaal niet zou laten 
uitvoeren omdat ze te veel kosten en te lang duren.Ziehier de reparatietypes 
waar ons CLEVER REPAIR PROGRAMMA uit bestaat:

/ SPOTREPARATIE / GLASREPARATIE  / DEUKREPARATIE   
/ DEUKREPARATIE MET LAKWERK

Een ruime waaier aan diensten  
beschikbaar 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar.
SEAT SERVICEMOBILITEIT
SEAT SERVICEMOBILITEIT is de pechverhelpingsdienst van SEAT. Deze dienst 
wordt automatisch verkregen bij de aankoop van een nieuwe SEAT  
en dit voor levenslang, op voorwaarde dat u alle voorgeschreven 
onderhoudsdiensten laat uitvoeren bij ons erkende SEAT SERVICE-netwerk. 

Tal van  diensten zijn inbegrepen, van telefonische bijstand over herstel ter 
plaatse tot wegslepen, brandstof bijvullen en nog veel meer. SEAT SERVICE 
Mobility is in de hele Europese Unie en in de meeste omringende landen 
beschikbaar. Een volledige lijst met de diensten en landen vindt u op www.seat.
be/SERVICE.

SEAT zorgt voor uw veiligheid.  
U focust op de essentie.
SEAT INSURANCE
SEAT biedt een verzekeringsproduct aan dat specifiek en exclusief 
ontworpen is voor SEAT-auto's.

Door te kiezen voor SEAT Insurance weet u dat u de beste service 
krijgt:een handig betaalsysteem, snelle reparaties met originele 
SEAT-onderdelen die exclusief worden uitgevoerd in onze officiële 

SEAT-werkplaatsen en 24 uur per dag klantenservice, het hele jaar door.  
En natuurlijk zorgen we ook voor u. Als uw auto beschadigd of gestolen wordt, 
rijden we u naar de bestemming van uw keuze.

Door een SEAT-verzekering af te sluiten geniet u van alle expertise en 
kwaliteitsvolle reparaties die SEAT SERVICE aanbiedt. 

Geniet van jarenlange  
gemoedsrust.
SEAT SERVICE- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN : WECARE
De SEAT service- en Onderhoudscontracten WeCare omvatten alle onderhoud en 
herstellingen vanaf drie tot 12 levensjaren.  
Onderhoudsbeurten zijn de beste manier om de prestaties, de veiligheid en de 
efficiëntie van uw SEAT te optimaliseren.

Onze technici werden speciaal opgeleid om uw wagen te onderhouden en zij weten 
precies welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om uw comfort en veiligheid te 
garanderen.

Bij onze opgeleide SEAT-technici is uw auto in goede handen en kunt u rekenen op 
flexibiliteit, kwaliteit, transparantie, besparingen, plus: 
- De garantie van persoonlijke aandacht en het hoogste serviceniveau.  
- De expertise van onze teams en de nieuwste technologieën ontwikkeld voor uw wagen.  
- Maximale aandacht voor ieder detail.
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4,6 - 8,8 L / 100 KM • 108 - 199 G CO2 / KM (WLTP)
De informatie betreffende de uitrustingen, het verbruik en de technische gegevens toont de stand van zaken op het moment van printen.  

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 

WLTP-goedgekeurd voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.seat.be. 
Adverteerder: S.A. D’IETEREN N.V., divisie SEAT Import, RPR Brussel, KBO-nr. 0403.448.140, IBAN BE42 3100 1572 0554, maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50.

SEAT voert een beleid van permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen aan specificaties, kleuren en prijzen.  
De informatie in deze brochure wordt dan ook louter verstrekt bij wijze van richtsnoer. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de specificaties accuraat zijn op het ogenblik van 

publicatie dien je je steeds tot je erkende SEAT-verdeler te wenden voor de meest recente informatie. Wegens de beperkingen van het drukproces is het mogelijk dat de in deze brochure weergegeven 
kleuren en materialen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren en materialen. Dit voertuig en al zijn onderdelen, evenals de originele reserveonderdelen, werden ontworpen in overeenstemming met 

de wettelijke voorschriften inzake de preventie en minimalisering van de impact op het milieu, door middel van gerecycleerde/recycleerbare materialen, en maatregelen om te komen tot een 
geschikte recyclage ter vrijwaring en verbetering van de kwaliteit van het milieu. 

12/2019. Gedrukt in België. 


