
SEAT Leon.



Nyt on
oikea aika

elää hetkessä.

2



Tyylikkäässä ja charmikkaassa SEAT Leonissa elää 
Barcelonan henki. Dynaamisen muotoilun, tilavien 
sisätilojen ja uusimman teknologian ansiosta sinulla 
on kaikkea mitä kaipaat uudelta tuttavuudeltasi. 
Minne haluaisit matkustaa?



1953. Ensimmäinen SEAT rullaa ulos Barcelonassa 
sijaitsevalta tehtaalta, ja koko maa herää eloon. Yli 60 
vuotta myöhemmin liikutamme jo koko maailmaa. 

Mutta Barcelona inspiroi meitä vieläkin. Sen luova henki 
virtaa suonissamme. Se näkyy jokaisessa autossa, jonka 
luomme. (Itse asiassa 50 prosenttia energiasta, jota 
käytämme autojemme valmistamiseen, saadaan Välimeren 
auringon paisteesta.) Barcelona on kaupunki, joka ei 
koskaan pysähdy. Emmekä mekään.

Luotu 
Barcelonassa.
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Model shown: Leon 5DR FR Sport in Mystery Blue Metallic Paint.

SEAT Leonissa on paljon 
teknologiaa ja useita avustavia 
järjestelmiä, jotka ovat aina 
valmiina jokaiseen tilanteeseen.

Ikonisen ja modernin muotoilun ja 
runsaiden sisätilojen ansiosta voit 
nauttia jokaisesta hetkestä ja 
viettää päiväsi ilman rajoituksia.

Tyylin lisäksi myös turvallisuus on 
tärkeää. Turvallisuusvarusteet 
kuten Pedestrian Protection ja 
Emergency Assist varmistavat, 
että voit nauttia jokaisesta 
seikkailustasi ilman huolia.

Oletko
valmiina?
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Jotkut haluavat seurata muita. 
Toiset valitsevat oman polkunsa 
ja elävät täysillä. He avaavat 
auton ikkunat, laittavat lempi-
musiikkinsa soimaan ja tekevät 
päivästään erityisen. SEAT Leon 
on varustettu mm. Full LED 
-ajovaloilla ja matkapuhelimen 
langattomalla latauksella  
– näiden arkea helpottavien 
varusteiden ansiosta voit ottaa 
päivästäsi kaiken irti ja tehdä 
sen jo tänään.

Elämä
alkaa nyt.
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Ulkopuoli

SEAT Leonissa on luonnetta. Sen ulkopuolen 
muotoilua hallitsevat terävät ja aerodynaamiset 
linjat, jotka eivät jää ilman huomiota. Leon on 
suunniteltu moderniksi ja ergonomiseksi jokaista 
yksityiskohtaa myöten. Autosta löytyvä
teknologia on apunasi jokaisella matkallasi.

Itsevarmuus 
vetää 
puoleensa.
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Sisäpuoli

SEAT Leonissa sinä olet huomion 
keskipisteenä. Sen kuljettajakeskeinen 
kojelauta, 8-tuumainen kosketusnäyttö, 
laadukas verhoilu, ergonominen muotoilu 
ja sähköinen seisontajarru ovat kaikki sinua 
varten. Lisäksi tavaratilassa on tarpeeksi 
tilaa kaikille tavaroillesi.

Sinä 
edellä.
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Model shown: Leon FR Sport.



Model shown: Leon FR.
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Teknologia

SEAT Leon on täynnä teknologiaa, kuten  
Full Link -järjestelmä, joka yhdistää 
matkapuhelimesi saumattomasti osaksi 
autoa. Kukapa pystyisi vastustamaan 
puhelimen langatonta latausta tai  
Start/Stop-järjestelmää, joka sammuttaa 
moottorin auton ollessa pysähtyneenä ja 
säästää näin polttoainetta. Nyt on sinun 
vuorosi nauttia.

Edelläkävijät 
eivät tyydy
tavalliseen.



Model shown: Leon ST XCELLENCE in Magnetic Grey Metallic Paint.
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Teknologia

SEAT Leonin teknologia on aina valmiina 
toimintaan. Peruutuskameran ansiosta sinun 
ei tarvitse kääntyä katsomaan taaksesi kun 
peruutat ja pysäköintitutkat puolestaan 
pitävät huolen, että et osu muihin kun 
pysäköit autoasi. Kaikki on valmiina sinua 
varten.

Tähtää aina
pidemmälle.



Model shown: Leon FR.

Turvallisuus

Mikään ei ole tärkeämpää kuin 
turvallisuus ja siksi otamme sen vakavasti. 
Mukautuva vakionopeudensäädin valvoo 
automaattisesti etäisyyttä edellä ajavaan 
autoon ja Lane Assist -kaistanpitoavustin 
auttaa pitämään auton oikealla kaistalla. 

Tärkein
asia ensin.
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Model shown: Leon FR Sport.



Model shown: Leon ST XCELLENCE in Magentic Grey Metallic Paint.

Sinun turvallisuutesi on samalla 
myös muiden turvallisuutta. Siksi 
olemme vieneet asiat hieman 
pidemmälle. Jalankulkijoiden 
tunnistusjärjestelmä pysäyttää 
auton automaattisesti kun se 
havaitsee liikettä auton edessä, 
etkä itse kerkeä reagoimaan 
ajoissa. Kuljettajan väsymyksen-
tunnistin puolestaan varoittaa 
äänimerkillä jos se havaitsee,  
että kuljettaja ei enää keskity 
ajamiseen.

Turvallisuus
on joukkuelaji.

Turvallisuus

20





22



Juuri sellainen
kuin haluat.

Olet päässyt jo pitkälle ja nyt on aika valita 
millaisen Leonin sinä haluat. Tehokkuutta ja 
turvallisuutta, teknologiaa ja tyyliä. Voit 
varustella Leonisi kuten haluat.
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Me olemme tehneet SEAT Leonin 
valinnan sinulle helpoksi. Saatavilla on 
viisi varustelutasoa, kukin 
omannäköisillä varusteillaan ja 
ominaisuuksillaan.

Sinun Leonisi.
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Valitse sinulle parhaiten 
sopiva varustelutaso.

1

2 Valitse haluamasi 
moottorivaihtoehto.

3 Yksilöi Leonisi 
lempivärilläsi.

Siinä kaikki. Se ei voisi 
olla helpompaa.



26

Model shown: Leon SE Dynamic in Eclipse Orange Metallic Paint.

Leon Style.
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Se tyylikäs.

Ulkopuoliset varusteet
• Kevytmetallivanteet 16" Design 30/2
• 205/55 R16 -renkaat
• Halogen-sumuvalot kulmavalo-

toiminnolla (kulmavalotoimintoa ei Full 
LED -ajovalojen yhteydessä)

• 1.0 TSI 115 hv Ecomotive: alhaisen 
vierintävastuksen renkaat, 
aerodynamiikkapaketti (takaspoileri ja 
sivuspoilerit takaluukussa), matalampi 
jousitus (-15 mm) ja Ecomotive-
etusäleikkö

• LED-päiväajovalot
Sisäpuoliset varusteet
• Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 

korkeudensäätö
• Kuljettajan istuimen ristiselän tuen 

säätö
• Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä
• Nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
• Valaistu peili kuljettajan ja 

etumatkustajan häikäisysuojissa
• Lukuvalot edessä ja takana
• Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla
• Säilytystaskut kuljettajan ja 

etumatkustajan istuimen selkänojien 
takana

• Keskikyynärnoja edessä
• Style Black -sisustus ja verhoilu
• Korotettu keskikonsoli (etukyynärnoja) 

jossa integroitu säilytyslokero ja 
mukiteline

• Lämmitys-/ilmastointilaitteen suuttimet 
takaistuimella

• Etulukuvaloissa ympäristövalaistus
• Jalkatilojen valaistus edessä
• Valaistu hansikaslokero
• LED-sisävalopaketti

01 Tresil  
        -kangasverhoilu

02  17" Dynamic  
-kevytmetalli- 
vanteet.

02

01

17-tuumaiset kevytmetallivanteet näyttävät upeilta ja Full Link 
-teknologia pitää puhelimesi toiminnot sormiesi ulottuvilla. 
Vakionopeudensäätimen, edessä ja takana sijaitsevien 
peruutustutkien ja lisävarusteisen navigoinnin ansiosta olet valmis 
seikkailuun.

Turvallisuusvarusteet
• XDS elektroninen tasauspyörästön 

lukitustoiminto (ei 1.5 TGI)
• Sähköinen käsijarru Autohold-

toiminnolla
Toiminnalliset varusteet
• Media System Colour -audiojärjestelmä 

5" kosketusvärinäyttö, MP3/WMA 
-yhdistettävyys, USB SD, aux-in, SD-
muistikorttipaikka

• Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP)
• 6 kaiutinta (4 edessä ja 2 takana)
• 3.5" mittariston monitoiminäyttö Med 
• Coming home - ja leaving home 

-toiminto ajovaloissa
• Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin
• Automaattisesti himmenevä taustapeili
• 1.0 TSI 115 hv Ecomotivessa pidemmät 

vaihteiston välitykset
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Leon FR.

28



Ready to take the wheel in style? 17" Dynamic alloy wheels and full 
LED headlights lend an elegant touch to the exterior, while sports 
seats and dual zone climate control  keep things cool in the interior.

Se urheilullinen.

Ulkopuoliset varusteet
• 18" Performance-kevytmetallivanteet 

30/1
• 225/40 R18 renkaat
• Tummennetut takasivulasit ja 

takaikkuna
• Kromattu kaksoispakoputki (ei 1.5 TGI)
• LED-takavalot
• LED-ajovalot highway-toiminnolla 

(led-takarekisterikilven valot)
• LED-etusumuvalot kulmavalo-

toiminnolla
• LED-päiväajovalot
Sisäpuoliset varusteet
• Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 

korkeudensäätö
• Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 

ristiselän tuen säätö
• Nahkaverhoiltu FR-monitoimi-

ohjauspyörä
• Nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
• Valaistu peili kuljettajan ja 

etumatkustajan häikäisysuojissa
• Lukuvalot edessä ja takana
• Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla
• Säilytysaskut kuljettajan ja 

etumatkustajan istuimen selkänojien 
takana

• Keskikyynärnoja edessä
• FR Black -sisustus ja verhoilu
• FR-yksityiskohdat ulkona ja sisällä
• Korotettu keskikonsoli (etukyynärnoja) 

jossa integroitu säilytyslokero ja 
mukiteline

• Lämmitys-/ilmastointilaitteen suuttimet 
takaistuimella

• Etulukuvaloissa ympäristövalaistus
• Jalkatilojen valaistus edessä
• Urheilulliset etuistuimet
• Alumiiniset FR-kynnyslistat etuovissa
• Urheilullisten etuistuinten kangas-/ 

keinonahkaverhoilu

• Valaistu hansikaslokero
• LED-sisävalopaketti ja LED-

tunnelmavalaistus etuovissa 
(tunnelmavalaistuksen väri 
vaihdettavissa)

Turvallisuusvarusteet
• XDS elektroninen tasauspyörästön 

lukitustoiminto (ei 1.5 TGI)
• Sähköinen käsijarru Autohold-

toiminnolla
Toiminnalliset varusteet
•  Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP)
• 8 kaiutinta (4 edessä ja 4 takana)
• 3.5" mittariston monitoiminäyttö Med
• Coming home - ja leaving home 

-toiminto ajovaloissa
• Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin
• Automaattisesti himmenevä taustapeili
• Climatronic-automaattinen kaksialue-

ilmastointi
• SEAT Drive Profile (ohjaustuntuma 

kaasupolkimen tuntuma, DSG-
vaihteiston ohjelma ympäristövalaistus 
ovipaneeleissa) (ei 1.5 TGI)

• Urheilullinen FR-jousitus (ei 1.5 TGI)
• Ulkopeilien sähköinen pysäköintiasento
• Media System Plus -audiojärjestelmä 

8" kosketusvärinäytöllä
• MP3/WMA/CD-yhdistettävyys, 

2 USB-porttia, SD aux-in, SD-
muistikorttipaikka

01  Techny Black  
-kangasverhoilu.

02  LED-ajovalot ja 
LED-etusumuvalot 
kulmavalo- 
toiminnilla.

01

Urheilullisilla 18-tuumaisilla Performance-kevytmetallivanteilla teet 
vaikutuksen. Kuljettajakeskeinen Digital Cockpit -digitaalinen 
mittaristo reagoi nopeasti jokaiseen komentoosi ja dynaamisella 
alustansäädöllä voit säätää auton alustan urheilullisuutta ajon 
aikana. 

Style-varustelun lisäksi
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Leon XCELLENCE.
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Indulge yourself with Adaptive Cruise Control that automatically 
adjusts the distance between you and the car in front. Then there’s 
a rear view camera, along with the Convenience Pack which 
includes automatic wipers and headlights, plus electrically foldable 
door mirrors. With heated front seats and washer nozzles also as 
standard with the Winter Pack, you’re more than comfortable – 
whatever the weather.

Se ylellinen.

Style-varustelun lisäksi

Ulkopuoliset varusteet
• Kevytmetallivanteet 17" Dynamic 30/1
• 225/45 R17 renkaat
• LED-etusumuvalot
• Tummennetut takasivulasit ja 

takaikkuna
• Kaksoispakoputki (ei 1.5 TGI)
• LED-takavalot
• Xcellence-jäähdyttimen säleikkö 

kromatuin koristein
• Ulkopuolen alumiinisomistepaketti
• LED-päiväajovalot
• LED-ajovalot highway-toiminnolla 

(led-takarekisterikilven valot)
Sisäpuoliset varusteet
• Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 

korkeudensäätö
• Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 

ristiselän tuen säätö
• Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä
• Nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
• Valaistu peili kuljettajan ja 

etumatkustajan häikäisysuojissa
• Lukuvalot edessä ja takana
• Säilytyslokero kuljettajan istuimen alla
• Säilytystaskut kuljettajan ja 

etumatkustajan istuimen selkänojien 
takana

• Keskikyynärnoja edessä
• Xcellence-sisustus ja verhoilu
• Korotettu keskikonsoli (etukyynärnoja) 

jossa integroitu säilytyslokero ja 
mukiteline

• Lämmitys-/ilmastointilaitteen suuttimet 
takaistuimella

• Etulukuvaloissa ympäristövalaistus
• Jalkatilojen valaistus edessä
• Urheilulliset etuistuimet
• Alumiiniset Xcellence-kynnyslistat 

etuovissa
• Urheilullisten etuistuinten kangas-/ 

keinonahkaverhoilu
• Valaistu hansikaslokero
• LED-sisävalopaketti ja LED-

tunnelmavalaistus etuovissa 
(tunnelmavalaistuksen väri 
vaihdettavissa)

Turvallisuusvarusteet
• XDS elektroninen tasauspyörästön 

lukitustoiminto (ei 1.5 TGI)
• Sähköinen käsijarru Autohold-toiminnolla
Toiminnalliset varusteet
• Media System Plus -audiojärjestelmä 8" 

kosketusvärinäytöllä, MP3/WMA/CD-
yhdistettävyys, 2 USB-porttia, SD aux-in, 
SD-muistikorttipaikka

• Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP)
• 8 kaiutinta (4 edessä ja 4 takana)
• 3.5" mittariston monitoiminäyttö Med
• Coming home - ja leaving home -toiminto 

ajovaloissa
• Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin
• Automaattisesti himmenevä taustapeili
• Climatronic-Automaattinen 

kaksialueilmastointi
• Ulkopeilien sähköinen pysäköintiasento
• KESSY avaimeton keskuslukitus ja 

käynnistys
• Pysäköintitutka takana
• Peruutuskamera

01  Mustat nahkaverhoillut 
urheiluistuimet valkoisilla 
saumatikkauksilla.

02  17" Dynamic  
-kevytmetallivanteet.

02

01
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Leon CUPRA.

Intohimona
tehokkuus.

CUPRA tarkoittaa ainutlaatuista ajoelämystä. 
Tehokkaan moottorin ja upean muotoilun ansiosta 
jokainen hetki ohjauspyörän takana on 
ikimuistoinen. SEAT Leon CUPRA on saatava 
5-ovisena sekä ST-farmarina.
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Model Shown: Leon CUPRA in Urban Silver Metallic Paint.

Leon CUPRA.
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Vahvasti  
perille asti.
Ulkopuoliset varusteet
• LED-etusumuvalot
• Tummennetut takasivulasit ja takaikkuna
• Kromatut ovaalinmuotoiset pakoputken 

päät vasemmalla ja oikealla
• LED-takavalot
• 19" CUPRA-kevytmetallivanteet 30/2 

Machined ja 235/35 R19 -renkaat
• Kiiltävänmustat ulkopeilien kuoret
• Takaspoileri
• Mustat jarrusatulat  

(tuotantoviikosta 42/18 alkaen) 
• Jarrusatuloissa CUPRA-logo edessä
• LED-ajovalot highway-toiminnolla
• LED-päiväajovalot
• LED-takarekisterikilven valot
Sisäpuoliset varusteet
•  Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 

korkeudensäätö
• Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen 

ristiselän tuen säätö
• Nahkaverhoiltu CUPRA-monitoimi-

ohjauspyörä
• Valaistu peili kuljettajan ja etumatkustajan 

häikäisysuojissa
• Lukuvalot edessä ja takana
• Lokero etuistuinten alla
• Tasku kuljettajan ja etumatkustajan 

istuimen selkänojien takana
• Keskikyynärnoja edessä
• CUPRA-yksityiskohdat ulkona ja sisällä
• Korotettu keskikonsoli(etukyynärnoja) 

jossa integroitu säilytyslokero ja mukiteline
• Lämmitys-/ilmastointilaitteen suuttimet 

takaistuimella
• Etulukuvaloissa ympäristövalaistus
• Jalkatilojen valaistus edessä
• Urheilulliset etuistuimet alcantara-/ 

keinonahkaverhoilulla
• Valaistu hansikaslokero
• Alumiiniset CUPRA-kynnyslistat etuovissa
• Kromisomisteet kojelaudassa
• LED-sisävalopaketti (sisävalot edessä 

ja takana jalkatilojen ja meikkipeilien 
valaistus)

• Alumiinisomisteiset poljinpinnat
• Musta sisäkaton verhoilu

• LED-tunnelmavalaistus etuovissa 
(tunnelmavalaistuksen väri vaihdettavissa)

Turvallisuusvarusteet
• Etutasauspyörästön lukko VAQ 

(etuvetoisissa versioissa)
• ESC:n poiskytkentämahdollisuus
• Sähköinen käsijarru Autohold-toiminnolla
Toiminnalliset varusteet
• Media System Plus -audiojärjestelmä 

8" kosketusvärinäytöllä, MP3/WMA/
CD-yhdistettävyys, 2 USB-porttia, aux-in, 
SD-muistikorttipaikka

• Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP)
• 8 kaiutinta (4 edessä ja 4 takana)
• Coming home - ja leaving home -toiminto 

ajovaloissa
• Tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin
• Automaattisesti himmenevä taustapeili
• Climatronic-automaattinen 

kaksialueilmastointi
• SEAT Drive Profile (ohjaustuntuma 

kaasupolkimen tuntuma, DSG-
vaihteiston ohjelma ympäristövalaistus 
ovipaneeleissa sound actor)

• Urheilullinen CUPRA-jousitus
• Ulkopeilien sähköinen pysäköintiasento
• Progressiivinen ohjaus
• Mukautuva alustansäätöjärjestelmä DCC
• Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä 
• Tilapäinen vararengas tunkki ja 

pyöränpulttiavain (tällöin autossa ei 
kompressoria eikä paikkausainetta

• SEAT Digital Cockpit -digitaalinen 
mittaristo (tuotantoviikosta 2/2018 alkaen)

• Navi System -audio- ja navigointi-
järjestelmä (tuotantoviikosta 31/2018 
alkaen)

Style-varustelun lisäksi

01 Mustat Alcantara®
        -urheiluistuimet harmailla  
        saumatikkauksilla.

02  19" CUPRA -kevyt-
         metallivanteet.

02

01
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Ulkovärit.

Midnight Black2 St  FR  XE  C Desire Red2 St  FR  XE  C

Urban Silver2  St  FR  XE  C Nevada White2 St  FR  XE  C Candy White1 St   Magnetic Tech2 FR  XE  C

Pure Red1 St  FR  XE  C Dynamic Grey2 FR  
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Style St  
FR FR  

XCELLENCE XE

CUPRA C  

1Normaaliväri.
2Metalliväri.

Mystery Blue2 St  FR  XE  C



SEAT on sitoutunut jatkuvan tuotekehityksen politiikkaan. Sen vuoksi me pidätämme oikeuden tehdä muutoksia väreihin, versioihin ja hintoihin. Siksi tämän esitteen tiedot ovat lähinnä suuntaa-

antavia. Samalla, kun SEAT panostaa jatkuvasti varmistaakseen sen, että versiot ovat yhteneviä tämän julkaisun (1.5.2019) kanssa, sinun on hyvä varmistaa viimeisin tieto valtuutetulta SEAT-

myyjältäsi. Painotekniikasta johtuen esimerkiksi värit voivat hienoisesti poiketa esitteen väreistä, samoin materiaalien ulkonäkö. Olemme suunnitelleet tämän auton kaikkine alkuperäisine osineen ja 

varaosineen siten, että se täyttää kaikki laissa annetut asetukset sekä ympäristövaikutusten minimiehdot kierrätettyjen ja kierrätettäviä materiaalien käyttämisestä. Nämä määrät ovat sellaisia, 

että saavutetaan ympäristön kannalta suositeltava kierrättämisen ja kuluttamisen tasapaino sekä ympäristön huomioiva laatu. 5/2019.

seat.fi            facebook.com/seatfinland             seatfinland             @SEATfi    


