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Welkom aan
de zonnige kant.

Kijk rond je. Zie je wegen? Of een nieuw begin? Hindernissen? 
Of mogelijkheden? Bij SEAT zien we de wereld in al zijn 
wilde, prachtige glorie. Daar kunnen wij niet aan doen. We 
komen van een plek die bruist van creatieve energie. Waar 
het andere, gewoon is. En dus is alles wat we aanraken – 
van wagens tot fietsen tot nieuwe mobiliteitsoplossingen 
– ontworpen om je te helpen een brutaler, helderder, 
verrassender leven te leiden.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Een heel ander 
verhaal.

Ken je dat heerlijke gevoel dat je krijgt wanneer je wordt 
aangetrokken door iets nieuws? Dat is opwindend. 
Alsof je de vrijheid al kan ruiken. Soms blijft dit gevoel 
lang genoeg duren om oneindig veel nieuwe verhalen 
te voeden. Zo gaat het bij de SEAT Leon, gemaakt in 
Barcelona, voor iedereen die weet hoelang verleiding 
kan nazinderen.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Blijvend verlangen.

4 generaties lang en de SEAT Leon blijft het verhaal 
heruitvinden. Het heeft alles te maken met eindeloze stijl 
en gepaste inhoud. Met een gedurfd design, innovatieve 
veiligheidstechnologie en naadloze connectiviteit die 
een echte dynamische rijervaring bieden. Vergroot en 
verlicht je wereld met een ruimer interieur en full-leds. 
Zet een stap in de richting van onbegrensde verleiding.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Groter.
Gedurfd.

Een diamantvormig radiatorrooster en full-ledkoplampen. Een 
voertuigbrede ledstrip achteraan. Betere proporties, een meer 
gedurfde uitstraling. De SEAT Leon oogt en voelt verleidelijker 
dan ooit. Zijn soepele, vloeiende oppervlakken en dynamische 
lijnen ademen een frissere, sportievere geest. Zijn unieke 
karakterlijnen voegen energie en beweging toe. Dit is een auto 
die opvalt. Ook wanneer hij stilstaat.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Laat de verleiding  
je in vervoering brengen.

Met onweerstaanbare eigenschappen die je reis kracht 
bijzetten. De SEAT Leon heeft lichtmetalen 18-duimsvelgen 
Performance die jou vol vertrouwen vooruithelpen. Volg de 
stroom en laat frisse lucht binnen langs het panoramische 
zonnedak. En als kers op de taart hebben we hem opgesmukt 
zoals het hoort, met een Leon-logo dat trots op de achterkant 
prijkt.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Stap in. Kies de kleur van de doorlopende ledverlichting. 
Ze verwelkomt je met een lichtboog die zich uitstrekt 
over het hele dashboard. Stijlvol en tegelijk functioneel, 
want het licht knippert om je te waarschuwen wanneer 
het niet veilig is om de deur te openen. Het interieur is 
opgebouwd rond het dashboard, dat licht naar de 
bestuurder is gericht voor een betere toegang tot het 
10-duims navigatiesysteem met touchslider. Meer 
comfort, meer connectiviteit. Meer redenen om je 
goed te voelen tijdens je rit.

Hier begint jouw
volgende avontuur.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Ga verder in
je comfortzone.

Het interieur is rijkelijk uitgerust en ruimer voor nog meer 
comfort. Stem het af op jouw smaak. De bekleding in 
microvezel Dinamica voelt verfijnd aan. Grootse plannen? 
De Leon Break heeft een koffervolume van 1.600 liter met 
neergeklapte achterbank. Beweeg met je voet voor de 
sensor om de elektrische achterklep handenvrij te openen. 
Meer ruimte nodig? De moduleerbare stoelen kunnen 
worden neergeklapt en geven je nog meer ruimte om je 
plannen te organiseren.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Lichtjaren
voorsprong.

Muziek. Informatie onderweg. 3D-kaarten. Bellen. Klimaatregeling. 
Personaliseer je Digital Cockpit en kies hoe jij alles wil zien. Koppel 
je smartphone en geef je apps weer op het systeem met HD-
scherm van 10 duim. Stel rijprofiel in voor meer pit, een soepelere 
ophanging of een laag verbruik. Voortaan volstaan enkele 
natuurlijke gesproken commando’s om alles te doen. Houd gewoon 
je handen aan het stuur en vertel de Leon wat je wil doen: Hola! 
Hola!

TE
C

HN
O

LO
G

IE

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Jouw wagen.
Altijd geconnecteerd.
De SEAT Leon is jouw link met de buitenwereld, of je nu achter het stuur zit of niet. Gebruik de SEAT 
CONNECT-app om contact te houden met je Leon. Of open SEAT CONNECT via het aanraakscherm om in 
alle eenvoud een route te plannen of je playlist te organiseren. Lokaliseer ook parkeerplaatsen of parkings, 
bekijk de verkeersomstandigheden in real time en vraag route-informatie om je ervaring nog te verbeteren. 
Altijd aanwezig, altijd actief. Dat is echte connectiviteit. 

Ontdek de SEAT CONNECT-dienstenpacks: en ervaar de vrijheid van volledige connectiviteit.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Online infotainmentdiensten. 
 Een digitale levensstijl houdt je up-to-date de 

klok rond. Want als je volledig geconnecteerd 
bent, zijn de mogelijkheden eindeloos. 

•  Rijd verbonden. Ontvang online verkeers-
informatie en rijd connected. 

• Op alles voorbereid. Zoek de dichtstbijzijnde 
parkeerplaatsen en tankstations. 

•  Wat is de beste manier om ergens te geraken? 
Online routeberekeningen helpen je om je reis te 
optimaliseren. 

•  Zeg het maar. Activeer het navigatiesysteem, de 
radio en de media met natuurlijke spraak-
commando’s.

• Door volledige compatibiliteit met Amazon 
Alexa krijg je alle hulp die je nodig hebt om jouw 
virtuele wereld te integreren in jouw rijwereld.

Veiligheid & service.
 Dringende hulp nodig onderweg? Veiligheid & 

service zorgt ervoor dat je steeds verbonden 
bent. Zeker wanneer je dat het meest nodig 
hebt. 

•  Blijf veilig, blijf verbonden. Emergency Call belt 
automatisch de hulpdiensten wanneer het een 
ongeval detecteert. 

•  Bijstand nodig? Druk dan op Pechoproep om 
hulp te vragen aan ons callcenter. 

•  Zit je met vragen? Druk op de Customer Care-
toets om contact op te nemen met SEAT 
Service. 

•  Tijd voor een check-up? Service Planning laat 
je weten wanneer je je Leon moet binnen-
brengen.

Remote Access-diensten. 
 Met het Remote Access Pack blijf je vanop 

afstand verbonden met je Leon. Begin/Start je 
reis op je smartphone. 

• Wie heeft er een sleutel nodig als je een 
smartphone hebt? Tik op het scherm om je Leon 
te vergrendelen of ontgrendelen. 

•  Verwarm het interieur van je wagen voor met de 
bijverwarming op afstand via de SEAT 
CONNECT-app. Perfect voor die koude 
winterochtenden. 

•  Ben je vergeten waar je auto staat? Gebruik 
Parkeerpositie om hem te lokaliseren. 

•  Heb je je Leon uitgeleend aan iemand anders? 
Check of hij zich aan de snelheidsbeperkingen 
houdt en binnen een afgebakend gebied blijft. 

•  Blijf rustig en maak je geen zorgen. Je Leon 
stuurt een melding naar je smartphone wanneer 
hij een diefstalsituatie detecteert.22
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Makkelijker.
Vlotter.

Slimme ideeën die de dingen eenvoudiger maken. Zodra 
je nadert, ontgrendelt het sleutelvrije KESSYsysteem 
automatisch de deuren. En dankzij de stand-
verwarmingsfunctie is je Leon steeds op temperatuur. 
Vergeet bij vertrek niet om je smartphone in de 
Connectivity Box te leggen. Zo wordt hij draadloos 
opgeladen. Heb je een lange rit voor de boeg? Maak je 
geen zorgen: de vermoeidheidsdetectie zorgt ervoor dat 
je de hele weg alert blijft. En bij aankomst neemt Park 
Assist het stuur van je over om parkeren in een kleine 
plaats tot kinderspel te maken.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Een file?
Dat klinkt je
als muziek
in de oren. 
De in SEAT CONNECT geïntegreerde Apple Music-app* geeft je toegang tot 60 
miljoen liedjes die je reclamevrij kan streamen, duizenden samengestelde playlists 
waarvan je kan genieten en dagelijkse aanbevelingen voor elke reis. Je kan zelfs 
gebruikmaken van stembediening via je 10"-Navi System om je favoriete song of 
artiest te zoeken voor de perfecte rit.

*Voor Apple Music is een abonnement nodig.

Stream with Apple Music built-in.

Stilstaand verkeer? Bekijk het van de positieve kant. De SEAT Leon is optioneel 
uitgerust met een BEATS Audio-systeem, dat een krachtige en tegelijk evenwichtige 
klank aflevert. Regel de instellingen van het premiumsysteem met tien luidsprekers 
om je laten onderdompelen in een bijzondere klankervaring. Sla jezelf en je 
passagiers met verstomming. Het spitsuur voelde nog nooit zo goed.

26
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Exit Assist. 
Zeg nee tegen krassen. Wanneer je een parkeerplaats uitrijdt, 
waarschuwt Exit Assist je met auditieve en visuele signalen voor 
naderende voertuigen of obstakels. Als je niet reageert, remt de 
wagen automatisch af om een botsing te vermijden.
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Zorgeloos onderweg,
ongeacht de verkeerssituatie.
Dus waarom zou je je zorgen maken? Wij staan 
achter je. De SEAT Leon combineert prestaties 
met geavanceerde rijhulpsystemen. Slimme 
veiligheidstechnologie die anticipeert en 
reageert op elke situatie op de weg. Zo hoef jij 
dat niet te doen.

Blind Spot Detection en Exit Warning. 
Zie wat je niet kunt zien. De dodehoekwaarschuwing Blind Spot 
Detection detecteert voertuigen die buiten je gezichtsveld vallen op 
een afstand tot 70 meter. En wanneer je klaar bent om je Leon te 
verlaten, detecteert Exit Warning naderende voetgangers, fietsers en 
voertuigen. Er weerklinkt een geluidssignaal en de doorlopen 
ledverlichting knippert in de deuren om je te waarschuwen dat het 
openen van de deuren een ongeval kan veroorzaken.

Lane Assist & Roadworks Assist. 
Blijf netjes binnen je rijstrook. De camera detecteert 
wegmarkeringen en waarschuwt je wanneer je een lijn dreigt te 
overschrijden. Het stuurt ook actief tegen om je op het juiste spoor 
te houden. Roadwork Assist detecteert dan weer tijdelijke 
signalisatie, zoals afsluitingen en vangrails.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Op de weg.
Alles onder controle.

Verkeersbordherkenning. 
Een camera ter hoogte van je binnenspiegel/ achteruitkijkspiegel 
van je Leon herkent en leest verkeersborden en geeft de 
informatie weer in de Digital Cockpit. Het systeem wijst je op 
snelheidsbeperkingen en verkeersinformatie tijdens je rit.

Travel Assist. 
Travel Assist, je ideale assistant, gebruikt camera’s om te scannen 
naar wegenwerken, verkeerslichten, verkeersborden en bochten. 
Op basis van die gegevens stelt het systeem je snelheid in, zodat 
je elke uitdaging op de weg aankunt.

Emergency Assist 3.0. 
De nieuwste generatie van Emergency Assist controleert 
voortdurend of je hulp nodig hebt. Als het systeem inactiviteit aan 
het stuur detecteert, remt het twee keer zachtjes af om je te 
waarschuwen. Als je niet reageert op deze waarschuwing neemt 
het systeem de controle over, activeert de alarmknipperlichten 
voor andere bestuurders en remt het je wagen automatisch af tot 
stilstand.

Predictive ACC met Front Assist. 
Dankzij camera’s om de weg te scannen, anticipeert ACC 
voortdurend op mogelijke gevaren. Of het nu gaat om een 
auto die op je rijstrook komt rijden of een gevaarlijke bocht 
die je te snel nadert, aangepaste snelheid. Predictive ACC 
werkt voortaan samen met je navigatiesysteem om 
bochten en snelheidsbeperkingen te analyseren en die 
informatie door te geven aan je adaptieve snelheids-
regelaar.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Ontworpen om te schitteren en voortgestuwd door positivisme. 
De SEAT Leon maakt het meeste indruk op de weg. Kies hoe hij 
je leven kan verfraaien, met een gamma bekledingen, velgen, 
kleuren en afwerkingen. Je SEAT Leon is er klaar voor.

Hoe wil jij
schitteren?

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Als volgen
geen optie is.

Soms moet je een stap verder gaan om je doel te bereiken. De FR-versie 
geeft de Leon nog meer uitstraling en sportieve aantrekkingskracht. De 
specifieke FR-ophanging creëert een dynamischer rijgedrag, terwijl de FR-
bumpers en grotere lichtmetalen 18-duimsvelgen* een meer zelfverzekerde 
look creëren.

FR-uitvoering.
Een en al grip.
Het multifunctionele lederen sportstuur 
met FR-stiknaden tilt elke minuut op de 
weg naar een hoger niveau.

Stoelen met uitstraling.
De sportieve stoelen van de Leon FR 
houden je perfect op je plaats wanneer je 
hem de sporen geeft in de bochten. Kies 
de microvezelbekleding Dinamica voor 
nog meer comfort.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
* Deze uitrusting is optioneel.
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Uitvoering met koolstof.* 
Ga voor de optimale aerodynamica en sportiviteit die 
gepaard gaan met de speciaal ontworpen spiegelkappen 
van koolstofvezel. Het exterieur kan ook worden voorzien van 
een bijpassende spoiler van koolstofvezel om gestroomlijnde 
mobiliteit een boost te geven.

Verbind de puntjes.
De SEAT CONNECT-app en het navigatie-systeem 
met 10-duimsscherm werken samen om je ook in de 
bestuurdersstoel te verbinden met jouw wereld.

Voel de weg.*
Lichtmetalen bewerkte 18-duimsvelgen 
Performance in Cosmo Grey. Wanneer 
esthetiek en wegcapaciteiten perfect 
hand in hand gaan.

Onstuitbare beat.* 
Negen hoogwaardige luidsprekers, een 
subwoofer, een versterker van 340 watt en 
surroundtechnologie: het soundsysteem van 
Beats Audio™ legt emotie in je reis.

Standaarduitrusting.

Veiligheid: 
•   6 airbags (2 frontaal, 2 zijdelings
 vooraan en 2 gordijnairbags)
•  Bevestigingspunten kinderzitje voor Isofix
•  Visuele en akoestische waarschuwing
 veiligheidsgordel met elektrisch contact
 voor- en achteraan
•  Driepuntsveiligheidsgordel
 voor- en achteraan
•  Anti-multicrashremsysteem
•  Lane Assist
•  Multifunctionele camera
•  Driver Alert
•  Licht- en regensensor

Elektronica:
•   SEAT Digital Cockpit
•  SEAT Media System+ 8,25 duim
•  6 luidsprekers
•  Parkeersensoren achteraan met
 waarschuwing voor obstakels
•  Elektronisch cruisecontrolsysteem (CCS)
•  Elektronische parkeerrem
•  Snelheidsafhankelijke variabele
 stuurbekrachtiging (Servotronic)
•  Eco-ledkoplampen
•  Full-ledachterlicht
•  Full Link
•  SEAT CONNECT
•  Digital Audio Broadcasting (DAB+)
• Full Link

Koetswerk: 
•   Buitenspiegels in Cosmo Grey
•  Achterspoiler
•  Sportieve bumpers
•  Voorruit in warmte-isolerend glas
•  Donker getinte ruiten achteraan
•  Lichtmetalen 17-duimsvelgen
 Dynamic
•  Pechkit
•  Bandenspanningscontrole

Interieur: 
•   Grijze dakhemel
•  Multifunctioneel lederen sportstuur
•  Manuele hoogteaanpassing
 voor voorste stoelen
•  Manueel regelbare lendensteun
 voor voorstoelen
•  Opbergvak onder de zetel links voorin
•  Opbergvakken op de rugleuningen
•  Climatronic 3 zones
•  Verchroomde inzetstukken voor het interieur
•  Verlichte deurdrempel
•  Zonnekleppen met verlichte make- 

upspiegel
•  12V aansluiting
• Alternator 140 A

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
* Deze uitrusting is optioneel.
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Klasse.
Het unieke diamantvormige radiatorrooster 
met verchroomd warm geperst motief 
onderscheidt deze uitvoering van de andere.

Stijlvol.
Stijl als topprioriteit. De verlichte deurdrempels 
zijn afgewerkt met chroomaccenten en een 
Xcellence-logo.

De uitrustingsniveau Xcellence beantwoordt aan al je 
behoeften. En doet er nog een schepje bovenop. Exclusieve 
koetswerkdetails en meer mogelijkheden voor kleuren, 
interieur en bekleding. De Leon Xcellence voegt een extra 
dosis klasse toe aan je rit.

Klaar voor
de spotlights?

Xcellence-uitvoering.
Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Licht in de duisternis. 
Verlicht elke reis. De ledverlichting geeft de 
achterkant van je Leon een look die overal opvalt.

The sky is no limit. 
Het grotere en helderdere panoramisch zonnedak
laat tijdens elke rit meer licht en positieve energie
binnen.*

Jouw rit. Jouw temperatuur.
Warm of koel? Met de Climatronic-airconditioning met
drie zones kan iedereen de juiste temperatuur kiezen:
bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers.

Een klassevolle toets. 
Verchroomde dakrails zijn een van die 
voorzieningen die deze uitvoering een heel 
eigen, verfijnde schittering geven.

Standaarduitrusting.

* 
* 
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Veiligheid: 
•   6 airbags (2 frontaal, 2 zijdelings
 vooraan en 2 gordijnairbags)
•  Bevestigingspunten kinderzitje voor
 kinderstoelsysteem i-Size
•  Visuele en akoestische waarschuwing
 veiligheidsgordel met elektrisch contact
 voor- en achteraan
•  Driepunts veiligheidsgordel
 voor- en achteraan
•  Anti-multicrashremsysteem
•  Lane Assist
•  Multifunctionele camera
•  Driver Alert
•  Licht- en regensensor

Elektronica: 
•   SEAT Digital Cockpit
•  SEAT Media System+ 8,25 duim
•  6 luidsprekers
•  Parkeersensoren achteraan met
 waarschuwing voor obstakels
•  Elektronisch cruisecontrolsysteem  

(CCS)
•  Elektronische parkeerrem
•  Snelheidsafhankelijke variabele
 stuurbekrachtiging (Servotronic)
•  Eco-ledkoplampen
•  Ledmistlichten met bochtfunctie
•  Full Link
•  SEAT CONNECT
•  Digital Audio Broadcasting (DAB+)
•  Keyless Go & Entry
• Full Link

Koetswerk: 
•   Buitenspiegels in koetswerkkleur
•  Achterspoiler
•  Voorruit in warmte-isolerend glas
•  Donker getinte ruiten achteraan
•  Chromed Pack met lichte ruitenframes
•  Lichtmetalen 17-duimsvelgen Dynamic
•  Pechkit
•  Bandenspanningscontrole

Interieur:
•   Donkere bekleding
•  Grijze dakhemel
•  Multifunctioneel lederen sportstuur
•  Manuele hoogteaanpassing voor
 voorste stoelen
•  Manueel regelbare lendensteun
 voor voorstoelen
•  Opbergvak onder de zetel links voorin
•  Opbergvakken op de rugleuningen
•  Climatronic 3 zones
•  Verchroomde inzetstukken voor het interieur
•  Verlichte deurdrempel
•  Zonnekleppen met verlichte make- 

upspiegel
•  12 V aansluiting

*optioneel
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Style-uitvoering.

Welkom in jouw wereld. De Leon Style heeft heel wat om over 
naar huis te schrijven. Van de mistlichten met bochtfunctie tot 
alle essentiële koetswerk- en interieurvoorzieningen: de Style-
uitvoering is voor mensen die hun weg al hebben gekozen.

Meer stijl.
Meer uitstraling.

Je bent welkom.*
Deze functionele verlichting zorgt 
ervoor dat je een duidelijk zicht op de 
omgeving hebt bij het in of uitstappen. 
Je bent welkom!

Zie verder, zie beter.*
Mistlichten met bochtfunctie helpen je door de 
mist te kijken en die moeilijke bochten te nemen.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
* Deze uitrusting is optioneel.
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Een blijvende sensatie.
Rij met meer passie, stijl en kracht op elke weg 
dankzij de lichtmetalen 17-duimsvelgen Dynamic*.

Zorgeloos parkeren.*
Gebruik Park Assist als aanvulling op je 
parkeercamera om krappe plaatsen om te 
vormen tot eenvoudige plaatsen.

Altijd binnen bereik. 
Met SEAT CONNECT detecteert jouw Leon 
dat je een ongeval hebt gehad. Emergency 
Call wordt geactiveerd en belt de 
hulpdiensten. Zo hoef jij dat niet te doen.

Everything you need. 
The customisable Digital Cockpit puts your media, 
driving assistance and navigation in one place.  
And then lets you decide how you want to see it*.

Standaarduitrusting.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Veiligheid:
•   6 airbags (2 frontaal, 2 zijdelings
 vooraan en 2 gordijnairbags)
•  Bevestigingspunten kinderzitje
 voor kinderstoelsysteem i-Size
•  Visuele en akoestische waarschuwing
 veiligheidsgordel met elektrisch contact
 voor- en achteraan
•  Driepunts veiligheidsgordel
 voor- en achteraan
•  Anti-multicrashremsysteem
•  Lane Assist
•  Multifunctionele camera
•  Driver Alert
• Parkeersensoren achteraan met 

parkeerafstandscontrole

Elektronica:
•   SEAT Media System+ 8,25 duim
•  6 luidsprekers
•  Elektronisch cruisecontrolsysteem  

(CCS)
•  Centrale vergendeling
•  Keyless Go (startknop)
•  Elektronische parkeerrem
•  Snelheidsafhankelijke variabele
 stuurbekrachtiging (Servotronic)
•  Instelbare verwarmbare buitenspiegel
•  Ruitenwissers met vier snelheden en
 intervalstand met potentiometer
•  Eco-ledkoplampen
•  Leeslampjes voor- en achteraan,
 zonneklep, koffer en handschoenkastje
 met leds
•  Full Link
•  SEAT CONNECT
•  Digital Audio Broadcatsing (DAB+)
•  Parkeersensoren achteraan met
 waarschuwing voor obstakels
• Full Link

Koetswerk:
•   Buitenspiegels in koetswerkkleur
•  Achterspoiler
•  Sportieve bumpers
•  Voorruit in warmte-isolerend glas
•  Lichtmetalen 16-duimsvelgen
 Urban
•  Pechkit
•  Bandenspanningscontrole

Interieur:
•   Grijze dakhemel
•  Multifunctioneel lederen sportstuur
•  Manuele hoogteaanpassing voor
 voorste stoelen
•  Manueel regelbare lendensteun
 voor voorstoelen
•  Opbergvak onder de zetel links voorin
•  Opbergvakken op de rugleuningen
•  Climatronic
•  Verchroomde inzetstukken voor het interieur
•  12 V aansluiting
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* Deze uitrusting is optioneel.
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Op maat van de stadsjungle.*
De 16 duimsvelgen met Urban wieldeksels geven 
je Leon een dynamische look en uitstekende 
prestaties, zodat je alle uitdagingen van de stad 
moeiteloos overwint.

Alles wat je nodig hebt.
Wij brengen je verder.

Met het SEAT Media System+ met 8,25-duimsscherm is de 
Leon vijfdeurs Reference meer dan ooit verbonden met je 
leven. En met de Eco-ledkoplampen verlicht hij elke weg die 
je wil nemen.

Reference-uitvoering.
Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Verbonden met je levensstijl.
J e hoeft je telefoon zelfs niet in te pluggen. Met 
het draadloze App-Connect wordt je telefoon 
automatisch verbonden zodra je instapt in je 
Leon en worden je apps weergegeven op het 
aanraakscherm van het Navi System.
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* Deze uitrusting is optioneel.
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17"
DYNAMIC 17"
30/3 LICHTMETALEN VELGEN¹
St

PERFORMANCE 18" 
BEWERKTE AERO-VELGEN
IN COSMO GREY²
FR

DYNAMIC 17"
LICHTMETALEN VELGEN
XC

DYNAMIC 17"
LICHTMETALEN VELGEN
FR

15" 16"
URBAN 15"
STALEN VELGEN

R

URBAN 16"
30/1 STALEN VELGEN

R

DESIGN 16″
30/2 LICHTMETALEN VELGEN

R St

15"
URBAN 15"

16"
URBAN 16" DESIGN 16″

DYNAMIC 17" DYNAMIC 17" DYNAMIC 17" PERFORMANCE 18"
30/6 LICHTMETALEN BEWERKTE
VELGEN IN COSMO GREY²
FR

PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" 

Reference R

Style St

Xcellence XC

FR FR

Standaard 
Optioneel 

¹ Niet beschikbaar voor 1.0 TSI 90 pk (66 kW) MQ-5-motor.
2 Niet beschikbaar voor 1.0 TSI 110 pk (81 kW) MQ-6-motor.

3 Niet beschikbaar voor 1.0 TSI 110 pk (81 kW) MQ-6-motor (XC) 
en voor 1.0 TSI 90 pk (66 kW) MQ-5-motor.

PERFORMANCE 18" 
30/10 LICHTMETALEN BEWERKTE
VELGEN IN NUCLEAR GREY²
XC

18"
PERFORMANCE 18"
30/4 LICHTMETALEN BEWERKTE
VELGEN IN NUCLEAR GREY²
XC

PERFORMANCE 18" 
30/9 LICHTMETALEN BEWERKTE
VELGEN IN COSMO GREY²
FR

PERFORMANCE 18" 
30/8 LICHTMETALEN BEWERKTE
VELGEN IN NUCLEAR GREY²,³
St XC

PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" 

Velgen.

Het aanbod aan auto's en productspecifi caties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Kleuren.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Puur Rood ¹ NEVADA WIT² CANDY WIT¹R  St  XC  FR R  St  XC  FR R  St  XC  FR

MIDGNIGHT ZWART² R  St  XC  FRMANGETIC GRIJS² R  St  XC  FR

DESIRE ROOD³ XC  FR

ASFALT BLAUW² R  St  XC  FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
* FR FR

Standaard   
Optioneel   

¹ Soft
2 Metaalkleur

3 Speciale metaalkleur
* Buitenspiegels in Cosmo Grey voor FR uitvoering. 

URBAN ZILVER² R  St  XC  FR

GRAPHENE GRIJS³  FR
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Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

Standaard   
Optioneel   

STOF COMFORTSTOELEN STOF COMFORTSTOELEN STOF COMFORTSTOELEN STOF COMFORTSTOELENR St FR DINAMICA® SPORTSTOELENXC St

DINAMICA® SPORTSTOELEN DINAMICA® SPORTSTOELEN LEER ZWART SPORTSTOELENXC FR XCLEER ZWART SPORTSTOELEN LEER ZWART SPORTSTOELENSt FR

Bekleding.

Our global range of cars and product specifications varies from country to country. Please, visit your local SEAT website to know more about the product offer available for you.
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Op weg naar de bergen? Of blijf je liever in 
de stad? Waar je passie ook ligt, de SEAT 
Leon helpt je om er maximaal van te genieten. 
Ontdek de exclusieve SEAT-accessoires die je 
helpen bij wat je het liefst doet.

Maak elke dag
wat zonniger.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Personalisering.
Dacht je dat het gedurfde design van de SEAT Leon er niet 
beter op kon worden? Dan heb je het mis. Personaliseer je 
Leon met enkele prestatiegerichte details en geef hem nog 
meer potentieel.

Spoiler in Cosmo Grey. 
De stijlvolle en sportieve spoiler beperkt de 
opwaartse druk, die toeneemt naarmate de 
snelheid stijgt en geeft je Leon een nog 
dynamischer profiel.

Zijschorten in Cosmo Grey. 
De zijschorten komen de stroomlijn ten goede en 
geven je Leon die onweerstaanbaar sportieve 
look.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Personalisering.

Achterdiffusor in mat chroom. 
Creëer een nog sportievere look met de achterdiffusor 
die de achterkant van je Leon Break een opvallende toets 
geeft.

Sierlijst vooraan in mat chroom. 
Als je een restyling wilt van de voorkant van je Leon Break 
in het uitrustingsniveau Xcellence, zorgt een op de 
voorbumper geïntegreerde sierlijst in mat chroom voor 
een vleugje uniekheid en raffinement.

Aluminium pedalen & voetsteun. 
Voor ongeëvenaard automatisch rijden en volledige 
controle kies je voor aluminium pedalen en een 
bijpassende strakke, aluminium voetsteun in je Leon. 
Ook verkrijgbaar voor modellen met manuele 
versnellingsbak.
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Interieur.
Beschermlijst achterbumper.
Bescherm je bagageruimte met deze inoxkleurige beschermlijst 
die je op het bovenste deel van de achterbumper van je SEAT 
Leon kleeft.

Rubberen voetmatten + Inox zijdrempels. 
De rubberen voetmatten helpen de vloer van je Leon zo goed
als nieuw te houden. De bijpassende zijdrempels beschermen
de ruimte rond je deuren tegen stof, gemorste vloeistoff en en
vuil.

Sleutelcovers. 
Het ligt in jouw handen. Geef je sleutel een opvallende toets 
met de sleutelcover in zacht leder, Brushed Ice Metal voor de 
Leon FR of Nordic Wood voor de Leon Xcellence.
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Het aanbod aan auto's en productspecifi caties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Transport.
De wereld is jouw speeltuin. Gebruik je SEAT Leon om erin te 
spelen. Deze unieke, aanpasbare transportaccessoires 
bieden plaats aan alles wat je nodig hebt voor een weekendje 
ontspanning en fun.

Skirek. 
Hoe meer, hoe liever. Deze aluminium rails met plastic 
coating en rubberen strips kunnen 4-6 paar ski’s of 2-4 
snowboards veilig dragen.

Extendable skihouder voor dakdragers. 
Je hoeft je rug niet te strekken om je ski’s te laden. De 
skirek-xtender schuift eenvoudig naar buiten om ze 
gemakkelijk in te laden en te vervoeren van en naar de 
sneeuw (voor 5 paar ski's of 2 snowboards).
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Het aanbod aan auto's en productspecifi caties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Transport.
Trekhaak. 
Moet je wat meer bagage meenemen? Dan is deze 
trekhaak precies wat je zoekt.

Fietsenrek voor de trekhaak. 
Extra wielen vergen niet noodzakelijk extra werk. De 
aluminium rails op de trekhaak lenen zich voor elk 
type fiets. Je kunt zelfs een uitbreiding voor een 
derde fiets toevoegen.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Transport.
Dakkoffer.
Breid je kofferruimte uit met deze stijlvolle, met deze 
stijlvolle en aerodynamische dakbox. Eenvoudig te 
installeren en te verankeren, aan beide zijden te 
openen, voor gebruik in combinatie met dakstangen. 
Ideaal voor langere reizen met het hele gezin.

Surfplankrek.
Als de golven je naam roepen, vervoert dit rek al je 
materiaal. Het past zich perfect aan de vorm van je 
surfplank aan en kan twee planken vervoeren.

Fietsenrek.
De platgetreden paden verlaten? Neem je fiets mee 
dankzij het eenvoudig te monteren en te positioneren 
fietsenrek. Snelle en eenvoudige bevestiging. De 
klem past zich aan aan de fietsframe om de fiets 
stevig vast te houden en tegelijk geen schade aan 
het frame te berokkenen.
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Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Bescherming.
Omkeerbare koffermat. 
Bescherm je SEAT Leon met deze eenvoudig te 
bevestigen, omkeerbare koffermat. Houd vuil en 
vloeistoffen weg van je kofferinhoud.

Kofferbak met hoge wanden. 
Resistent, waterbestendig en eenvoudig te reinigen: 
deze kofferbak beschermt de inhoud, zelfs op de 
meest hobbelige wegen. Het typische 
handgeschreven Leonlogo voegt een opvallende 
toets toe.

Semistijfv kofferbak + schuimbak.Wil 
je je koffer organiseren? Kies dan een van deze 
bakken met antislipbekleding. Beide versies zijn 
resistent, waterbestendig en eenvoudig te reinigen.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Huisdieraccessoires.

Beschermende stoelbekleding. 
Voorkom dat de achterbank van je Leon beschadigd 
wordt door krassen, vocht of haar. Deze hoes wordt 
met vier riemen bevestigd aan de vier hoofdsteunen 
voor een maximale bescherming.

Scheidingsrooster. 
Ideaal om huisdieren tevreden en op hun plaats te 
houden: het scheidingsrooster scheidt de achterbank 
van de koffer en laat zich eenvoudig verwijderen 
zonder gereedschap.

Hondenharnas.
Jachthond of poedel? Dit harnas is verkrijgbaar in 
de maten S tot XL voor honden met een gewicht van 
2 tot 40 kilogram.

Een weekendje weg? Voortaan hoef je ze niet meer thuis te 
laten. Kies deze transportaccessoires om ervoor te zorgen dat 
je huisdier veilig aankomt. Net als je Leon.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Help Flash. 
Bij pech of een ongeval zal de SEAT Help Flash, die op het dak 
van je SEAT kan worden bevestigd, automatisch worden 
ingeschakeld om andere bestuurders te waarschuwen voor 
jouw situatie. Het accessoire voldoet volledig aan de regels 
verkeersveiligheid en is deskundig ontworpen om zichtbaarheid 
te verbeteren.

Peke G0 i-Size. 
Voor de kleinste passagiers. Dit speciaal aangepaste 
kinderzitje voldoet aan de recentste veiligheidswetgeving 
ECE R129 (i-Size). Het omvat gekleurde markeringen om de 
installatie te vereenvoudigen, en een ergonomische en veilige 
positie voor pasgeboren baby’s en peuters. Voor kinderen tot 
13 kilogram.

Veiligheid.
Op je bestemming geraken is belangrijk. Er veilig geraken is 
nog veel belangrijker. Gebruik dus steeds de juiste accessoires, 
die perfect voldoen aan de wetgeving en je de nodige 
gemoedsrust geeft.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.
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Het leven is te kort om foute beslissingen te nemen. De 
experts van je SEAT Service-team gebruiken enkel originele 
SEATonderdelen om je SEAT Leon in topvorm te houden en jou 
de nodige gemoedsrust te geven.

Avontuurlijker
leven begint hier.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

74

01 SEAT.
 Geboren in de zon

02 Jouw Leon.
  Koetswerkdesign
 Interieurdesign
 Comfort
 Technologie
 SEAT CONNECT
 Rijervaring
 Veiligheid

03 Jouw manier.
 FR-uitvoering
 Xcellence-uitvoering
  Style-uitvoering
  Reference-uitvoering
  Wielen
  Kleuren
  Bekleding

04 Jouw 
accessoires.

 Personalisering
  Interieur
  Transport
  Bescherming
  Huisdieraccessoires
  Veiligheid

05 Tot je dienst.
 SEAT Care
 Informatie  

over het milieu

▶▶

https://www.seat.be/nl/home.html
https://www.seat.be/nl/home.html


Durf van het leven
te genieten.

Vertrouw op SEAT en zit voortaan zorgeloos achter het stuur! Ontdek weCare, 
een buitengewoon onderhouds- en herstellingscontract dat jouw SEAT 
beschermt tegen elke onaangename verrassing.

Het aanbod aan auto's en productspecificaties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Leef intenser. 
Wij houden je op het juiste spoor.
SEAT Insurance is op maat gemaakt voor jouw auto. Om 
gemakkelijker vooruit te gaan. Onze 24/7-klantenservice en 
officiële werkplaatsen, die uitsluitend gebruikmaken van originele 
SEAT-onderdelen, zetten je zo weer op weg. Vandalisme of 
diefstal? Dat is pas pech. Wij zorgen voor vervangend vervoer. 
Wij zorgen voor je vervoer.

Uitdaging op komst. 
Laat je zorgen achter je.
Leef voluit. Een weCare contract neemt alle onderhoudskosten, 
elektrische en mechanische herstellingen voor zijn rekening 
voor een periode tussen 3 en 8 jaar en 30.000 km tot 165.000 
km. Je betaald vaste maandelijkse aflossingen en dit contract is 
geldig in het hele officiële Belgische netwerk van verdelers. Zo 
kun je je positieve energie in dingen steken die er echt toe doen.

Ga steeds een stap verder. 
Wij staan achter je. 
De garantieverlenging van SEAT biedt u de mogelijkheid om 
de twee jaar fabrieksgarantie te verlengen met een, twee of 
drie jaar of tot 100.000 km – naargelang wat het eerst wordt 
bereikt. En als je auto nieuw is, is de garantie inbegrepen. 
Gemakkelijk. Kosteneffectief. Klaar om avontuurlijker te leven.

Alles wat je nodig hebt. 
Vraag het ons. 
Sleepdienst? Reparatie ter plaatse? SEAT Mobility Service is er 
voor jou. 24/7. Overal in de EU en in de meeste buurlanden. Tot 
tien jaar lang geniet je een volledige, betrouwbare 
pechbijstand. En het mooiste van alles is dat je 2 jaar gratis 
krijgt bij een nieuwe SEAT.
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Informatie
over het milieu.

Motoren
•  TGI: Lopen bijna helemaal op gecomprimeerd 

aardgas (CNG), met slechts 9 liter voor 
benzine. TGI-motoren zijn compatibel met 
het gebruik van aardgas uit hernieuwbare 
bronnen, waardoor de CO2-uitstoot (bron-
tot-wiel) met ongeveer 80% verminderd kan 
worden.

•  e-HYBRID: Nul uitstoot in de elektrisch
 modus.

Stoelen
Door het toepassen van nieuwe 
PURschuimformules wordt de uitstoot van 
vluchtige organische stoff en (VOS) in het 
interieur met tot 50% verminderd.

Akoestiek
Alle versies hebben een dubbel afdichtings-
systeem op de deuren, wat het geluidsniveau 
verlaagt en het comfort verhoogt.

Het aanbod aan auto's en productspecifi caties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Luchtkwaliteit
Dieselmotoren omvatten een geoptimaliseerde 
uitlaatgasnabehandeling om de NOx-uitstoot 
verder te verlagen (dubbele AdBlue-dosering).

Move to ZERO, Move to ZERO, SEAT's milieumissie.
 Klimaatverandering.   Bronnen.   Luchtkwaliteit.   Naleving van de milieuvoorschriften.

SEAT Eco Drive Profile 
De ECO-modus vertaalt zich in een rijmodus die 
het milieu respecteert en de motor- en 
transmissieparameters wijzigt om zo het 
brandstofverbruik en de uitstoot te drukken.

Banden
Banden met lage rolweerstand zorgen voor 
een verlaging van de rolweerstandscoëffi  ciënt.

Lichten
100% ledkoplampen en achterlichten 
verminderen het stroomverbruik aanzienlijk en 
verlengen de levensduur en eff ectiviteit van de 
lichten.

Aerodynamica 
De verbeterde proporties en beperkte 
bodemvrijheid van de Leon verlagen de 
luchtweerstand met 8 procent.
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Informatie
over het milieu.

Het aanbod aan auto's en productspecifi caties verschilt van land tot land. Bezoek de lokale SEAT-website voor meer informatie over het beschikbare productaanbod.

Hernieuwbare en gerecycleerde
materialen
Gebruik van hernieuwbare materialen (katoen, 
natuurlijk rubber en cellulose) en gerecycleerde 
materialen (plastic) in verschillende onderdelen 
van de wagen.

Koetswerk
Het gebruik van ultrasterk staal werd met 5 
procent opgedreven, wat samen met de 
warme persing resulteert in dunnere en 
lichtere onderdelen zonder verlies aan 
prestaties.

e-Range monitor
Indicator van de voornaamste belasting in de 
Leon. Informeert de bestuurder over de 
toename van het elektrische rijbereik wanneer 
de motor wordt uitgeschakeld.

Uitstootvrij
Een indicator die de emissievrij afgelegde 
afstand aangeeft in de zuiver elektrische 
modus.

Intelligent Hybrid
Een functie die de bestuurder helpt om 
de batterijstroom te behouden en te 
optimaliseren op basis van de geplande 
route.

Productieproces
In de periode van 2010 tot 2021 hebben we de 
CO2-uitstoot van elke geproduceerde auto met 
61% gereduceerd en hebben we tegelijk het 
energieverbruik per wagen met 17% 
teruggedrongen. Bovendien hebben we een 
besparing van 29% op het waterverbruik per 
wagen bereikt en een vermindering van 75% op 
het afval dat per auto wordt geproduceerd. 

Het hergebruik van het slib dat in onze lakafdeling 
wordt gegenereerd als basismateriaal voor het 
aanleggen van geplaveide wegen, maakt het ons 
mogelijk om de hoeveelheid afval dat in ons 
productieproces wordt gegenereerd, te 
verkleinen en het gebruik van primaire materialen 
voor de bouw te verminderen.

Remmen
Integratie van RBO-technologie (vermindert het 
resterende remkoppel tussen het remblok en 
schijf), maakt een emissiereductie van maximaal
1g CO2/100km.

80

01 SEAT.
 Geboren in de zon

02 Jouw Leon.
  Koetswerkdesign
 Interieurdesign
 Comfort
 Technologie
 SEAT CONNECT
 Rijervaring
 Veiligheid

03 Jouw manier.
 FR-uitvoering
 Xcellence-uitvoering
  Style-uitvoering
  Reference-uitvoering
  Wielen
  Kleuren
  Bekleding

04 Jouw 
accessoires.

 Personalisering
  Interieur
  Transport
  Bescherming
  Huisdieraccessoires
  Veiligheid

05 Tot je dienst.
 SEAT Care
 Informatie  

over het milieu

▶▶

https://www.seat.be/nl/home.html
https://www.seat.be/nl/home.html


SEAT engageert zich tot een politiek van continue productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om 

uitrusting, kleuren en prijzen zonder waarschuwing te wijzigen. De informatie in deze brochure kan daarom enkel 

als richtinggevend worden gezien. Hoewel SEAT alles in het werk stelt om te zorgen dat de specificaties correct 

zijn op het moment van uitgave, is het sterk aanbevolen om altijd de meest recent informatie bij uw erkende SEAT-

partner op te vragen. Gezien de beperkingen van het printproces kunnen de kleuren in deze brochure licht 

afwijken van de werkelijke lakkleur en het materiaal. Onze voertuigen, al hun onderdelen alsook de originele 

wisselstukken werden ontworpen volgens de wettelijke richtlijnen met betrekking tot de preventie en de 

minimalisering van milieueffecten door het gebruik van gerecycleerde/recycleerbare materialen, inclusief 

maatregelen voor de gepaste recyclage opdat de milieukwaliteit zou behouden blijven of verbeteren. 06/2022 
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