
LeonDe nieuwe SEAT



Geboren in de zon.

Gebouwd in Barcelona en gedreven door een positieve attitude. De nieuwe 
SEAT Leon pakt uit met een fris, nieuw design, een nog comfortabeler interieur 
en totale connectiviteit. Ruimte nodig? De nieuwe Leon Sportstourer laat je 
nog meer meenemen. Wil je de krachtige prestaties van de Leon, maar met 
een lagere uitstoot? De Leon e-Hybrid biedt je een elektrische rijervaring.

Een sportievere look. Volledig geconnecteerd. Meer motorkeuzes. Er zijn nu 
nog meer manieren om te schitteren met de nieuwe Leon.



Gewaagd. Krachtig.  
Geconnecteerd.

Een eerste indruk is belangrijk. Radiatorrooster met 
diamantdesign vooraan, ledachterlichten verbonden 
met een lichtstrip achteraan. De nieuwe SEAT Leon oogt 
en voelt verleidelijker dan ooit tevoren. Zachte, vloeiende 
oppervlakken en dynamische lijnen geven de Leon een 
f r i s s e re,  s p o r t i eve re  i n b o r s t .  D y n a m i s c h e 
richtingaanwijzers onderstrepen elke elegante wending. 
Opvallende koetswerklijnen voegen beweging en 
energie toe, en maken je rijervaring emotioneler. Een 
auto die opvalt, zelfs wanneer hij stilstaat.
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Leef luchtig. 
Leef schitterend.

Een rondom doorlopende sfeerverlichting met ledtechnologie 
verwelkomt je aan boord. Je hoeft enkel nog de juiste kleur voor je 
humeur te kiezen. Maar het gaat niet alleen om kleur. De leds zijn 
verbonden met geavanceerde sensoren aan de buitenkant, zodat ze 
waarschuwingen kunnen geven om aanrijdingen te voorkomen. Het 
nieuwe interieur is goed uitgerust, elegant en heeft grotere proporties 
om meer comfort te bieden binnenin. Het dashboard is nu subtiel naar 
de bestuurder gericht voor een betere toegang tot het 10 duim grote 
navigatiesysteem. Sportief aangelegd? Ga dan voor het multifunctionele 
lederen sportstuurwiel. De keuze is aan jou. Het plezier ook.
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Jouw auto.  
Altijd geconnecteerd.
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Op zoek naar een naadloze digitale ervaring? De nieuwe SEAT Leon houdt je permanent 
geconnecteerd. Achter het stuur of buiten de auto. Download de SEAT CONNECT-app en gebruik je 
smartphone om toegang te krijgen tot voertuiggegevens. Of open SEAT CONNECT via het 
aanraakscherm om je route te plannen of je afspeellijst te organiseren. Je kunt nu parkeerplekken 
vinden, realtime verkeerskaarten zien en route-informatie krijgen om je ervaring nog te verbeteren. 
Altijd aanwezig, altijd paraat. Dat is echte connectiviteit.

Ontdek de SEAT CONNECT Service Packs. Ervaar de vrijheid van volledige connectiviteit.

Safety & Service Pack.
Onderweg dringende bijstand nodig? 
Private Emergency Call detecteert 
een ongeval zodra het gebeurt en 
stuurt je locatie automatisch naar de 
hulpdiensten door. Iets minder ergs te 
melden? Neem contact op met 
Breakdown Call. Tijd om ons te 
contacteren of een onderhoud in te 
boeken? Customer Care en Service 
Scheduling regelen dat voor jou.

Remote Access Service. 
Waarom heb je nog een sleutel nodig als je 
een smartphone hebt? Met Remote Access 
kun je je Leon openen of sluiten door je 
scherm aan te raken. Open de app om de 
status van de verlichting en de ventilatie 
van je voertuig na te kijken. Verzamel alle 
gegevens over je rit. Controleer onmiddellijk 
of je de snelheidslimiet in je omgeving niet 
overschrijdt. En pieker nooit meer over waar 
je nu weer geparkeerd stond. Open gewoon 
Remote Access en je Leon zal zijn claxon en 
lichten gebruiken om je te vertellen waar hij 
zich bevindt. Jij, je smartphone en je Leon: 
het perfecte team.

Online infotainmentdienst. 
Een digitale levensstijl betekent dat je 
je content dag en nacht ter 
beschikking hebt. In je auto en 
erbuiten. Hou je kaarten constant up-
to-date, plan je volgende trip en stuur 
hem van je computer of smartphone 
naar je auto. Ontdek waar je onderweg 
kunt tanken en controleer prijzen en 
openingsuren. Je kunt zelfs de 
spraakbesturing gebruiken om 
bestemmingen in te stellen, of media 
en de radio te bedienen. Want als je 
volledig geconnecteerd bent, zijn de 
mogelijkheden eindeloos.



Je nieuwe SEAT Leon houdt de vinger aan de pols. Wat heb je 
nodig om je bestemming te bereiken? De nieuwe Digital 
Cockpit heeft een split screen waarop je navigatiekaarten 
met informatie voor onderweg kunt weergeven. Hoe wil je 
daar geraken? Net naast het scherm bevindt zich het 10 duim 
grote hogeresolutiescherm van het navigatiesysteem met 
personaliseerbaar aanraakscherm en spraakbesturing. Houd 
je handen op het stuur en vertel je Leon waar je naartoe wilt. 
Hij brengt je erheen.

De nieuwe SEAT Leon verleent je afspeellijst voor onderweg 
ook een nieuwe dimensie dankzij de verbeterde Beats Audio. 
Met tien luidsprekers, waaronder twee extra tweeters achterin 
en een krachtige subwoofer. Een uiterst meeslepende 
luisterervaring.

De toekomst  
oogt schitterend.
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Blijf op de weg  
en uit de problemen.

VE
ILI

G
HE

ID

Maak je geen zorgen, wij staan achter je. 
De nieuwe SEAT Leon combineert 
prestaties met geavanceerde rijhulp-
systemen. Slimme veiligheidstechnologie 
die op elke situatie onderweg anticipeert 
en reageert. Nog voor jij dat moet doen.

Blind Spot Detection. 
Soms bevindt een naderend voertuig zich net buiten je gezichtsveld. Dan 
schiet Blind Spot Detection in actie. Het systeem detecteert naderende 
voertuigen buiten je blikveld en waarschuwt je met een signaal in de 
doorlopende sfeerverlichting. Dankzij de twee radarsensoren achter in de 
auto kan Blind Spot Detection voertuigen binnen een bereik van 70 meter 
detecteren.

Emergency Assist . 
De volgende generatie van Emergency Assist controleert voortdurend of je hulp  
nodig hebt. Als het een gebrek aan activiteit aan het stuur detecteert, zal het  
systeem twee keer zacht remmen om je te waarschuwen. Als je dan nog niet  
reageert, zal het systeem de auto automatisch vertragen en tot stilstand brengen.

Voorspellende ACC met Front Assist. 
Met behulp van een frontale radar om de weg te scannen anticipeert de 
ACC constant op gevaar verderop. Of het nu gaat om een auto die op je 
rijstrook komt, of een gevaarlijke bocht die je te snel aansnijdt, je Leon is 
altijd klaar om te vertragen. Het systeem gebruikt camera’s en het 
navigatiesysteem om bochten en snelheidsbeperkingen te analyseren 
voor de snelheidsregelaar.

Exit Assist. 
Wij zorgen voor je veiligheid, ook nadat je bent aangekomen op je 
bestemming. Wanneer je klaar bent om uit je Leon te stappen, detecteert 
Exit Assist naderende obstakels zoals verkeer of fietsen. Een akoestisch 
en visueel signaal waarschuwen je als het openen van je deur tot een 
ongeval zou kunnen leiden.



e-HybridStekker in  
en verder genieten.

De nieuwe SEAT Leon e-Hybrid is veel meer dan een gewone hybride auto. Zoals de meeste hybrides herlaadt hij 
zijn batterij automatisch. Maar het is ook een plug-inhybride. Dat betekent dat hij in de eerste plaats zijn 
elektromotor gebruikt, en de verbrandingsmotor enkel aanspreekt voor extra vermogen. Om hem te herladen sluit 
je hem gewoon aan op het conventionele stroomnet.

Dankzij de hybride-elektrische combinatie is dit momenteel de handigste optie om een lage uitstoot te garanderen. 
De 75 kW sterke elektromotor werkt samen met de 1.4 TSI-motor voor een totaalvermogen van 150 kW.

Zo ver als je wilt 
Hoe ver wil je gaan? Met enkel de elektrische batterij geraak 
je tot 60 kilometer* ver zonder te moeten laden. En door 
elektrische en benzineaandrijving te combineren haalt de 
Leon e-Hybrid een rijbereik tot 800 kilometer.

Stekker insteken, batterij opladen, 
presteren.
Thuis of onderweg, het inpluggen van je nieuwe SEAT Leon 
e-Hybrid kan niet vlotter of eenvoudiger. Laad in 3 uur op 
met de Wallbox-thuislader of in 6 uur aan een conventioneel 
stopcontact. *v
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FR.

De Leon op een hoger 
niveau.

Soms loont het de moeite om een stap verder te gaan om je doel te bereiken. De FR 
schenkt de Leon nog meer uitstraling en sportieve aantrekkingskracht. Een FR-specifieke 
ophanging biedt je een dynamischer rijgedrag. FR-bumpers, grotere lichtmetalen 
18-duimsvelgen en het FR-logo op de achterkant onderstrepen de zelfzekere look van 
de Leon.

Optimale stuurgrip. 
Het multifunctionele lederen sport-
stuurwiel met FR-stiknaden maakt elke 
minuut op de weg fijner.

Vastberaden rijhouding . 
De nieuwe Leon FR-sportstoelen houden je stevig vast 
terwijl je die bocht induikt. Kies de nieuwe Dinamica 
Microfiber-bekleding voor meer comfort.



Xcellence.

Zelfzekere look.
Het uitrustingsniveau Xcellence heeft alles wat je nodig hebt… En doet 
er dan nog eens een schepje bovenop. Exclusieve koetswerkdetails en 
meer opties voor de kleuren, het interieur en de bekleding. De Leon 
Xcellence voegt een extra dosis klasse toe aan je rit.

Ziet er goed uit. 
Het gesofisticeerde radiatorrooster met 
diamantdesign met warmgedrukte decoratie 
onderscheidt dit uitrustingsniveau van de rest.

Details voor echte fans. 
De verlichte drempels worden gekenmerkt 
door verchroomde stijldetails en een 
Xcellence-logo.



Style.

Meer stijl.  
Meer inhoud.

Welkom. 
De welkomstverlichting van de Leon laat 
je weten dat je bent aangekomen en dat 
je kunt vertrekken.

Verder zien, beter zien.
Mistlampen met bochtverlichting helpen je om 
door de mist te zien en uitdagende bochten te 
nemen.

Welkom in jouw wereld. De Leon Style heeft heel wat om mee uit te 
pakken, vanbinnen en vanbuiten. Van de lichtmetalen 16-duimsvelgen 
tot de belangrijkste features in het interieur en aan de buitenkant, het 
uitrustingsniveau Style is voor wie weet wat hij wil.



15" 16"

17"

18"

URBAN 15"
STALEN VELGEN

R

DYNAMIC 17"
LICHTMETALEN VELGEN
St

PERFORMANCE 18" 
BEWERKTE LICHTMETALEN 
VELGEN NUCLEAR GREY
XC

PERFORMANCE 18" 
BEWERKTE LICHTMETALEN 
VELGEN COSMO GREY
FR

SPORT 18"
LICHTMETALEN VELGEN
FR

URBAN 16" 
STALEN VELGEN

R

DYNAMIC 17" 
LICHTMETALEN VELGEN
XC

URBAN 16" 
STALEN VELGEN

R  St

DYNAMIC 17" 
LICHTMETALEN VELGEN
FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Standaard   
In optie   

Velgen



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Standaard   
In optie   

PURE ROOD

MYSTERY BLAUW

NEVADA WIT

MAGNETIC TECH

CANDY WIT

MIDNIGHT ZWART

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FRDESIRE ROOD XC  FR

Kleuren



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Standaard   
In optie   

STOF STOF STOFR St FRSTOF DINAMICA MICROFIBERXC St

DINAMICA MICROFIBER DINAMICA MICROFIBER LEDER NAPPA ZWARTXC FR XCLEDER NAPPA ZWART LEDER NAPPA ZWARTSt FR

Bekledingen



Sportieve lichtmetalen 18". 
Voeg extra performance en stijl toe met 
lichtmetalen 18".

Fietsdrager. 
Veilig en stabiel: de vergrendelbare 
fietsdrager helpt je om je voor te bereiden 
op het volgende avontuur.

Spatlappen. 
Doorsta de storm en beperk spatten met 
subtiele en stijlvolle spatlappen.

Maak er jouw 
auto van
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* Zijschorten verkrijgbaar vanaf week 48/20



Afmetingen.



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. 

2020. Gedrukt in België. 

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.


