
TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON



MED ET IKONISK DESIGN OG STRØMLINEDE, 
AERODYNAMISKE LINJER SKILLER DEN NYE 
SEAT LEON SIG UD OG TILTRÆKKER 
OPMÆRKSOMHED PÅ ALLE GADER.  
Hver en centimeter er formet med største 
omhu for at sikre et moderne, æstetisk og 
ergonomisk design. Du kan forvente en 
supermoderne teknologi både inde og ude, 
der gør hvert et sekund på vejen til en 
nydelse. Den nye SEAT Leon er ankommet  
– og sammen med den en endnu bedre 
køreoplevelse.

Den nye SEAT 
Leon er kommet.

LEON-MODELLERNE

*Leon 3-dørs markedsføres ikke i Danmark.
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EN LÆKKER MIDDAG MED VENNERNE ELLER 
EN ROMANTISK TUR UNDER STJERNE-
HIMMELEN? Uanset hvad du vælger, vil den 
nye SEAT LEON stå klar til at sikre, at når du 
skal fra A til B, sker det altid med glæde. 
Kast dig ud i det, der gør dig lykkelig, for 
dette her er øjeblikket, hvor øjeblikke kan 
nydes i fulde drag.

Nu kan alle 
øjeblikke nydes 
i fulde drag.

SEAT LEON



UANSET HVOR DU ER, ELLER HVAD DU ER I 
GANG MED, KAN DU ALTID STOLE PÅ, AT 
DEN NYESTE TEKNOLOGI I DEN NYE SEAT 
LEON GIVER DIG MULIGHED FOR AT NYDE 
ETHVERT ØJEBLIK OPTIMALT. Takket  
være den trådløse oplader og Full Link-
teknologien, er det tiderne med afbrudte 
telefonsamtaler forbi. Og bakkameraet giver 
dig tryghed for, at snævre pladser er lige så 
lette at komme ud fra som ind på.

Alt du behøver 
på vejene.

TEKNOLOGI

* Trådløs oplader virker ikke til alle mobiltelefoner.  

Se mere på seat.dk eller spørg din SEAT forhandler.
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HVIS DU HAR HÆNDERNE FULDE, KAN DU 
BRUGE KESSY KEYLESS-SYSTEMET TIL AT 
LÅSE DØRENE OP, UDEN DU SKAL HAVE 
NØGLEN OP AF LOMMEN. Og enhver køretur 
kan beriges med den perfekte atmosfære 
med Ambiente lys med op til otte forskellige 
farver efter eget valg. Og det er ikke det 
eneste – du kan også nyde intelligente 
funktioner såsom parkerings assistancen og 
trafikkø-assistancen, der starter og stopper 
den nye SEAT Leon automatisk i tilfælde af 
trængsel på vejene, så du kommer mere 
komfortabelt frem i byen. Den nye SEAT Leon 
byder desuden på avancerede sikkerheds-
systemer som fodgænger beskyttelsen og en 
nød assistance. Du kan derfor stole trygt på, 
at den nye SEAT Leon altid beskytter dig.

Få det meste 
ud af hvert 
øjeblik.

KOMFORT & SIKKERHED
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SOM FAMILIE HAR MAN SJÆLDENT ET 
ROLIGT ØJEBLIK, OG DET TAGER DEN NYE 
SEAT LEON HØJDE FOR MED AL DEN 
TEKNOLOGI OG PLADS, DER SKAL TIL FOR 
AT GØRE DET HELE EN SMULE LETTERE.  
Så få det bedste ud af dine stunder med 
familien med en bil, der er designet til  
netop at give dig muligheden for det. Du  
vil opdage, at det er en god tid at være 
forælder i.

En god tid  
for forældre.

SEAT LEON ST



OMHYGGELIGT DESIGNET MED EN 
STRØMLINET OG MODERNE FIGUR FØRER 
DEN NYE SEAT LEON SIG FREM MED 
MASSER AF STIL. De udvendige design-
linjer skaber en unik karakter, der 
forstærkes af de formstøbte kofangere i 
begge ender. De nydesignede forlygter i 
Full LED er perfekt integreret på en måde, 
så ekspert design og innovation virker 
legende let. Den nye Leon ST er designet til 
at levere et vidunderligt alsidigt rum, der 
giver plads til hele familien uden at gå på 
kompromis med stilen. Krom på tagbøjlerne, 
vindues rammerne og kølergitteret tilføjer 
blot yderligere elegance.

Familiebil  
med stil.

UDVENDIGT DESIGN
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DU OG DIN FAMILIE FORTJENER ET STED, 
HVOR EVENTYR KAN UDLEVES. DERFOR 
BYDER DEN RUMMELIGE NYE SEAT LEON ST 
PÅ IMPONERENDE 587 LITERS 
OPBEVARINGS PLADS – RIGELIGT MED 
PLADS TIL ALLE DE TURE, I ØNSKER. 
Indenfor mærker man virkelig kvaliteten skabt 
af den omhu, der præger selv de mindste 
detaljer som Alcantara-indtrækket (ekstra-
udstyr) og læderrattet. Desuden sikrer det 
ergonomisk designede instrument bræt, at du 
har adgang til alt, hvad du behøver, inden for 
 rækkevidde. Giv dig lidt tid til at nyde 
ergonomiske kvaliteter på højeste niveau. Alle 
funktioner og teknologier i den nye SEAT LEON 
er lette at tilgå takket være et nydesignet 
instrumentbord med fokus på chaufførens 
behov; med en 8” infotainment-touchscreen og 
LED-konsol. Derudover kan du komfortabelt 
læne dig tilbage og nyde indtrækket i høj 
kvalitet og det ergonomiske design.

Perfekt sted 
for familien.

INDVENDIGT DESIGN  
& RUMMELIGHED
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VED HJÆLP AF DE NYESTE TEKNOLOGIER 
PASSER DEN NYE SEAT LEON ST PERFEKT 
IND I FAMILIERNES DAGLIGDAG. Denne 
nyanskaffelse til din familie byder på 
komfortable features som trådløs oplader, 
parkeringsassistance, Full Link-teknologi og 
KESSY Keyless Access til oplåsning uden nøgle. 
Du kan også nyde godt af en bedre 
performance på vejene med en række effektive 
motorer at vælge imellem, der alle er skabt til at 
levere optimal ydelse samtidig med mindskede 
udledninger. Når hverdagen på denne måde 
kommer til at gå som smurt, bliver der bedre tid 
end nogensinde før til at være forælder.

Intelligent 
assistance.

TEKNOLOGI  
& PERFORMANCE



STIL I TOPKLASSE UDELUKKER IKKE 
PRAKTISK ANVENDELIGHED. Med 
XCELLENCE-udgaven til den nye SEAT Leon 
ST får hver eneste tur et ekstra skud 
elegance. Kromdetaljer på kølergrillen og 
siderude rammerne, dørtrinnene og 
tagbøjlerne giver en særlig finish, mens 
læderrattet og gearknoppen virkelig får dig 
til at mærke de kvalitetsmaterialer og den 
omhu, der ligger bag. Hvis du ønsker lidt 
kontakt med omgivelserne, kan det 
elektroniske soltag åbnes blot ved at  
trykke på en knap (ekstraudstyr).

Familiebil  
med stil.

SEAT LEON ST XCELLENCE
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SMUKT DESIGN OG EN KRAFTFULD NATUR 
FORENES I DEN NYE SEAT LEON CUPRA. 
Denne bil appellerer til eventyreren i dig og 
vil give dig gåsehud på en hvilken som helst 
vej. Det udvendige design er strømlinet, 
aerodynamisk og moderne. Forlygter i 
Full-LED og dobbelt udstødningsrør er bare 
nogle af elementerne i bilens appel. 
Indenfor kan du nyde den unikke CUPRA-
følelse med eksklusive detaljer hele vejen 
igennem. Under motorhjelmen gemmer sig 
en 300 HK-motor og en DSG-gearkasse, der 
giver dig maksimal kraft og køreglæde.  
Så hvad venter du på?

Mod til at køre.
SEAT LEON CUPRA



SIKKERHED
  7 Airbags (2 for, 2 bag, 2 gardinairbags og
knæairbag ved fører)

  2 Selealarmer
  2 iSOFIX
  2 Top Tether beslag til bagsæde
  Multikollitionsbremse
  ASR+ABS (Antispin og blokeringsfrie
bremser)

  ESC og advarsel mod dæktryksændring
  Autohold-Funktion
  Mulighed for deaktivering af passager-
airbag

UDVENDIGT
 15" stålfælge
 Indfarvede spejle- og dørhåndtag
 Skjult udstødning
 Komfortaffjedring
 Kromedetaljeret frontgril

ELEKTRONIK
 Halogen forlygter
 Halogen baglygter
 Coming og leaving home funktion
(manuelt aktiveret)

 Elruder foran
 Elektrisk justerbare sidespejle
 12V-stik foran
 Læselys foran
 Regn- og lyssensor
 Lys i handskerum
 Multifunktionsrat
 Gearskifteindikator
 Fjernbetjent centrallås
 Media System Touch
 Varme i sæderne

INDVENDIGT
 Sort indtræk
 Stofkomfortsæder
 Højdejusterbart førersæde
 Splitbagsæde 60/40
 Lasteringe I bagagerummet (Kun til ST)
 Solskærme med makeup spejle
 Aircondition
 Manuel håndbremse
 Multifunktionsrat

 

Reference
LIGE DET DU HAR BRUG FOR. Alt hvad du har brug for.

Få det maksimale ud af hvert eneste øjeblik med alle de 
essentielle elementer, der følger med som en del af 
denne version.

Komfortabelt og holdbart indtræk.Media System Touch. Aircondition.
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Style
ET SKUD ELEGANCE.Stil i hvert eneste øjeblik.

Denne udgave tilbyder alt du behøver og lidt ekstra.  
Bl.a. er Fartpilot og 16" letmetalfælge standard

SIKKERHED
 7 Airbags (2 for, 2 bag, 2 gardinairbags og
knæairbag ved fører)

 2 Selealarmer
 2 iSOFIX
 2 Top Tether beslag til bagsæde
 Multikollitionsbremse
 ASR+ABS (Antispin og blokeringsfrie
bremser)

 ESC og advarsel mod dæktryksændring
 Autohold-Funktion
 Mulighed for deaktivering af passager-
airbag

 Fartpilot

UDVENDIGT
 16" letmetalfælge
 Indfarvede spejle- og dørhåndtag
 Skjult udstødning
 Komfortaffjedring
 Kromedetaljeret frontgril

ELEKTRONIK
 Front assist (ikke til Eco)
 Halogen forlygter og LED kørelys
 Halogen baglygter
 Coming og leaving home funktion
(Automatisk)

 Elruder for- og bag
 Elektriske og opvarmede sidespejle
 12V-stik foran
 Læselys for- og bag
 Regn- og lyssensor
 Lys i handskerum
 Gearskifteindikator
 Fjernbetjent centrallås
 Media System Color med 5" farveskærm og
integreret indgang til USB, SD-kort og
AUX-in samt 6 højtalere.
Multifunktionsrat
Sædevarme

INDVENDIGT
 Sort Style indtræk
 Interiør krompakke
 Komfortsæder foran
 Højdejusterbart fører- og passagersæde
m. lændestøtte i førersædet

 Splitbagsæde 60/40
 Skuffe under førersæde
(frafalder v. alcantara & læder)

 Opbevaringsnet I venstre side af
bagagerummet

 Lasteringe I bagagerummet (Kun til ST)
 Solskærme med lys og makeup spejle
 2 kopholdere I centerkonsollen
 Armlæn mellem førersæder m. luftindtag
bag

 Læderbeklædt rat og gearknop
 2-zoners klimaanlæg
 Elektronisk håndbremse
Dobbelt bund (Kun til ST)
Armlæn bag (Kun til ST)

Læderindtræk I sort (Ekstraudstyr).Media System Plus 8" skærm (Ekstraudstyr). Elektronisk håndbremse (Standard fra Style).



SIKKERHED
  7 Airbags (2 for, 2 bag, 2 gardinairbags og
knæairbag ved fører)

  2 Selealarmer
  2 iSOFIX
  2 Top Tether beslag til bagsæde
  Multikollitionsbremse
  ASR+ABS (Antispin og blokeringsfrie
bremser)

  ESC og advarsel mod dæktryksændring
  Autohold-Funktion
  Mulighed for deaktivering af passager-
airbag

  Fartpilot

UDVENDIGT
 17" letmetalfælge
 Indfarvede spejle- og dørhåndtag
 Synlig dobbeltudstødning
 FR affjedring
 Kromedetaljeret frontgril
 Tagræglinger (Kun til ST)
 FR kofanger
 FR logo på bagklap
 Ekstra mørktonede ruder

ELEKTRONIK
 Front assist
 Halogen forlygter og LED kørelys
 LED baglys
 Coming og leaving home funktion
(Automatisk)

 Elruder for- og bag
 Elektriske, opvarmede og indstillige
sidespejle med parkeringsfunktion, 

 12V-stik foran
 Læselys for- og bag
 Lys i bagagerum- og fodbrønd foran
 Lys i handskerum
 Gearskifteindikator
 Fjernbetjent centrallås
 Regn- og lyssensor
 Medie system Color med 5" touchskærm og
integreret adgang til USB, SD-kort og
AUX-in samt 8 højtalere.

 SEAT Drive Profile*
 Ratbejtent gearskifte (Kun ved DSG)
 Sædevarme

INDVENDIGT
 Sort FR indtræk
 Interiør krompakke (højglans detaljer langs
instrumentbordet)

 Sportsæder foran
 Højdejusterbart fører- og passagersæde
m. lændestøtte

 Splitbagsæde 60/40 (ST easy release)
 Skuffe under førersæde
(frafalder v. alcantara & læder)

 Opbevaringsnet I venstre side af
bagagerummet

 Lasteringe I bagagerummet (kun til ST)
 Solskærme med lys og makeup spejle
 2 kopholdere I midterkonsol
 Armlæn mellem førersæder m. luftindtag
bag

 FR læderrat- og gearknop
 2-zoners klimaanlæg
 Elektronisk håndbremse
 Flerfarvet lys I dørbeklædning (rød for
sport/hvidt for komfort)

 Aluminiums dørlister med FR logo
 Dobbeltbund (Kun til ST)
 Armlæn bag (kun til ST)
 Multifunktionsrat

18" Letmetalfælge (Ekstraudstyr) Sort læderindtræk (Ekstraudstyr) Røde syninger- og FR detaljer

 

FR
FORMULAR RACING MED STIL. En betagende finish.

FR udgaven vil i den grad få din puls op. Der er tale om 
rendyrket køreglæde, pakket ind i et sporty look, med 
eksklusive FR-dekoration og 17" letmetalfælge som 
standard.
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SIKKERHED
  7 Airbags (2 for, 2 bag, 2 gardinairbags og 
knæairbag ved fører)

  2 Selealarmer
  2 iSOFIX
  2 Top Tether beslag til bagsæde
  Multikollitionsbremse
  ASR+ABS (Antispin og blokeringsfrie 
bremser)

  ESC og advarsel mod dæktryksændring
  Autohold-Funktion
  Mulighed for deaktivering af passager-
airbag

  Fartpilot
 Parkeringssensor bag

UDVENDIGT
 17" letmetalfælge
 Indfarvede spejle- og dørhåndtag
 Synlig dobbeltudstødning
 Komfortaffjedring
 Frontgrill med kromedetaljer
 Kromtagbøjler
 Mørktonede ruder
 Kromlister langs vinduerne

ELEKTRONIK
 Front assist
 Halogen forlygter og LED kørelys
 LED baglys
 Coming og leaving home funktion
(Automatisk)

 Elruder for- og bag
 Elektriske, opvarmede og indstillige
sidespejle med parkeringsfunktion

 12V-stik foran
 Læselys for- og bag
 Lys i bagagerum- og fodbrønd foran
 Lys i handskerum
 Gearskifteindikator
 KESSY - Nøglefri adgang og tænding
 Regn- og lyssensor
 Medie system Color med 5" touchskærm og
integreret adgang til USB, SD-kort og
AUX-in samt 8 højtalere.

INDVENDIGT
 Sort Xcellence indtræk med grålister
 Interiør krompakke (højglans detaljer langs
instrumentbordet)

 Sportsæder I delvist kunstlæder foran
 Højdejusterbart fører- og passagersæde
m. lændestøtte

 Splitbagsæde 60/40 
 Skuffe under førersæde
(frafalder v. alcantara & læder)

 Dobbeltbund (kun ST)
 Solskærme med lys og makeup spejle
 2 kopholdere I midterkonsol
 Armlæn mellem førersæder m. luftindtag
bag

 Armlæn bag (*kun ST)
 Xcellence læderbeklædt rat
 Læderbeklædt gearknop
 2-zoners klimaanlæg
 Elektronisk håndbremse
 Flerfarvet lys I dørbeklædning (8 
farvemuligheder)
 Aluminiumsdørlister med Xcellence logo
Dobbelt bund (kun til ST)
Armlæn bag (Kun til ST)
Sædevarme
Tågeforlygter i LED
Multifunktionsrat
Solgardiner bag

Stilfuldt interiør. Gennemgående designdetaljer.

 

Xcellence
ALLE DE SMÅ LUKSUSTING.I en klasse for sig.

Kvalitet og komfort på højeste niveau med kromdetaljer 
og et omhyggeligt finish hele vejen igennem, kombineret 
med den mest moderne teknologi.

Full LED lys (Ekstraudstyr)



SIKKERHED
  7 airbags (2 foran, 2 side- og 2
gardinairbags samt 1 knæairbag i førerside)

  Selealarm foran
  iSOFIX beslag (2 stk) på bagsæde
  Top Tether beslag (2 stk)
  Automatisk multikollitionsbremse
  ASR og ABS
  ESC, XDS, dæktryk overvågning og auto
hold

  Airbag deaktivering i passagerside

UDVENDIGT
  CUPRA 19" sorte letmetalfælge
 18" mini reservehjul
 CUPRA bremser med røde bremsekalibre
 Sorte sidespejle
 Sort højglansliste omkring frontgrillen
 Særlig CUPRA affjedring
 Særlig CUPRA kofangere
 Sort højglans B og C stolpe
 Synlige ovale udstødningsrør i begge sider
 Ekstra mørktonede ruder
 Flerfarvet LED lys i dørbeklædning
 Krom lastekant beskytter
 Sorte tagbøjler (kun til ST)
 Aerodynamisk pakke: Bag- og side spoilere

ELEKTRONIK
  Coming og leaving home funktion
(Automatisk)

  Elektriske siderruder for og bag
  Elektriske, opvarmede og foldbare sidespejle
  Sidespejle med parkeringsfunktion og
sænke funktion i passagersiden

  12V-stik foran
  Lys i handskerum
  Gearskifte indikator
  Fjernbetjent centtrallås med 2 foldbare
nøgler

  Radio Media System Plus 8" farveskærm og
intergreret adgang til USB, SD-kort og AUX-in
samt 8 højttalere.

  Ratbetjent gearskifte (Kun ved DSG)

 SEAT Full LED: LED for- og baglygter, LED
tågelygter (uden statisk kurvelys) samt LED
nummerpladelys

 SEAT Drive profile: Individuel justering af
servostyring, gearskifte og adaptive
undervogn

 LED Interiør belysning
 Regn- og lyssensor

INDVENDIGT
 Sportssæder foran i sort Alcantara indtræk
m. grå syninger

 Sort loftindtræk
 Indvendig krom pakke
 Højdejusterbare forsæder med justerbar
lændestøtte

 Kortlomme bag på forsæder
 Splitbagsæde 60/40
 Skjult opbevaringsrum under forsæder
 Midterkonsol med armlæn og skjult
opbevaringsrum

 Elektrisk parkeringsbremse
 Progressiv servostyring
 Læderbeklædt rat i CUPRA design og
læderbeklædt gearknop

 Dobbeltbund i bagagerum (kun ST)
 2-zone klimaanlæg
 Aluminiumbeklædte sportspedaler
 Aluminium CUPRA dørlister
Sædevarme
Multifunktionsrat

Synlig dobbelt udstødning.Skålformede Læder Sportssæder 
(ekstraudstyr)

Stilfulde 19" letmetalfælge .

 

CUPRA
EN KRAFTFULD FINISH. Passion og power.

Mere sporty og elegant bliver det ikke.
Sæt dig bag rattet i en udstyrsrig og elegant Leon med 
300 hk, med mulighed for DSG og 4-hjulstræk.
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Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/ 

FR /FR/

CUPRA /C/

Standard  

Ekstraudstyr 

DYNAMIC 30/3 St

5F0601025H 8Z8

PERFORMANCE 30/1 FR

5F0601025AA 8Z8

DESIGN 30/2 St

5F0601025R 8Z8

DESIGN 30/1 R

5F0601025 8Z8

URBAN 30/1 R

5F0601147C 1ZX

PERFORMANCE 30/2 MACHINED FR

5F0601025AB KT2
CUPRA 30/2 BLACK HIGH GLOSS C

5F0601025AC KT2

16" 17"

19"18"

FÆLGE



Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/ 

FR /FR/

CUPRA /C/

Standard  

Ekstraudstyr 

DYNAMIC 30/4 BLACK HIGH GLOSS XE

5F0601025Q KT2

DYNAMIC 30/1 XE

5F0601025S 8Z8 

DYNAMIC 30/4 ATOM GREY St

5F0601025Q UC9

17"

FÆLGE

DYNAMIC 30/2 FR

5F0601025T 8Z8

28 | 29



18"

Tilbehør 

18"

BLACK MACHINED 
5F0071498D KT2

ANTHRACITE 
5F0071490 79Y

CUPRACER BLACK 
5F0071498C 041

ORANGE 
5F0071490 RJ8

CUPRACER GREY 
5F0071498C 1BC

BLACK 
5F0071490 041

DYNAMIC GREY 
5F0071490 S7J

TITANIUM GREY 
5F0071490C LL7



Tilbehør 

18" 19"

19"

FÆLGE

BLACK 
5F0071490C 041

RED PERFORMANCE 
5F0071490A 0X1

BLACK PERFORMANCE 
5F0071490A KT2

CUPRACER BLACK 
5F0071499A KT2

ORANGE PERFORMANCE 
5F0071490A RJ8

CUPRACER ORANGE 
5F0071499A RJ8
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Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR /FR/ 

CUPRA /C/

Standard  

Ekstraudstyr 

INDTRÆK

STOFINDTRÆK COFFEEBLACK KOMFORTSÆDER AE L  R

STOFINDTRÆK TRESIL KOMFORTSÆDER CE St

SORTE ALCANTARA SPORTSSÆDER* CE+WL3 St



Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR /FR/ 

CUPRA /C/

Standard  

Ekstraudstyr 

INDTRÆK

SORTE LÆDER SPORTSSÆDER* DE+WL1 XE

STOFINDTRÆK TECHNY SORT SPORTSSÆDER* GE FR

SORTE ALCANTARA SPORTSSÆDER* GE+WL3 FR

SORTE LÆDER SPORTSSÆDER*  CE+WL1 St

STOFINDTRÆK TEDDY / MIKELLY SPORTSSÆDER  DE XE

SORTE ALCANTARA SPORTSSÆDER* DE+WL3 XE
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SORTE LÆDER SPORTSSÆDER* GE+WL1 FR

SORTE ALCANTARA SPORTSSÆDER* LE C

SORTE LÆDER SPORTSSÆDER*  LE+WL1 C

FORMSTØBTE SPORTSSÆDER* LE+PL6 C



FARVER

34 | 35



URBAN SILVER2       R  St  XE FR  C

MEDITERRANEO BLUE1  R  St  XE  FR  C BOHEME PURPLE2    R  St  XE  FR MIDNIGHT BLACK2  R  St  XE  FR  C

NEVADA WHITE2 R  St  XE  FR  CWHITE1  R  St  XE  FR MYSTERY BLUE2   R  St  XE  FR  C

DESIRE RED3 R  St  XE  FR  C

PIRINEOS GREY2 R  St  XE  FR  C

Leon /L/

Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR /FR/

CUPRA /C/

Ekstraudstyr 

Standard  

¹ soft farve.

² metal farve.

³ special farve.



Med originalt SEAT tilbehør kan du tilføre mere design, 
opbevaringsplads og flere sikkerhedsfunktioner til din Leon og 
dermed tilpasse bilen din livsstil og gøre den til helt din egen. 
Hvis du ønsker at forstærke det sportslige udseende, kan du 
tilføje et aerodynamisk kit og sætte dit eget unikke præg på din 
Leon. Har du planer om en weekend på løjperne eller bølgerne? 
Eventyret hjælpes på vej af stativer til at transportere, ski-, cykel- 
og surf-udstyr.

Eller hvis du ønsker at nå frem sikkert, komfortabelt og i stil, kan 
du vælge blandt de nyeste teknologier, der vil opgradere dine 
oplevelser på vejene. Uanset om din bil er en Leon 5D eller Leon 
ST, vil det originale SEAT-udstyr bidrage til at gøre den endnu 
mere personlig.

Gå imod strømmen.
TILBEHØR
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PERFORMANCE

Aerodynamisk udstyr
Det nye aerodynamiske udstyr er designet, så det 
både understreger din SEAT Leons karakter og giver 
dig mulighed for at sætte dit personlige præg og 
booste præstationen på vejene – det er den perfekte 
kombination af stil og indhold. SEATs aero-
dynamiske udstyr giver mulighed for iøjnefaldende 
kombinationer med sideskørter og spoilere, så din 
bil får den rette sporty profil. Alle komponenter er 
skabt af SEAT-designere med henblik på at øge 
ydeevnen yderligere og har gennemgået krævende 
SEAT-kvalitetstest og styrkeprøvninger, så de kan 
fremhæve konturerne på din Leon.

38 | 39



UDVENDIGT

Dekorative linjer
To striber i klar, mat folie, der præger SEAT Leon 
fra kølerhjelm til tag, giver et ekstra sportsligt 
look. Fås ikke til biler med soltag.

5D: 5F0072525

UDVENDIGT

Bagklappynteliste
Pyntelisten i rustfrit stål er designet til  
at få din bil til at skinne endnu mere.

5F0071360



PERFORMANCE

Styling-udstyr til fronten
Giv din Leon et ekstra sportsligt udtryk med en 
dynamisk kofanger, der leveres med en dekorativ 
belægning, gitter, fodgænger support og fitting-
elementer.

FR: 5F0071606G GRU
Xcellence / Style: 5F0071606H GRU

PERFORMANCE

Sideskørter
Ægte performance kombineres med racerbane-
stilen, når der monteres formstøbte aerodynamiske 
sideskørter, der slutter perfekt og sikkert til siden på 
din Leon. 

5F0071685 GRU
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PERFORMANCE

Spoiler
En tagspoiler øger det sporty udseende og giver 
en unik, sporty profil.

5D: 5F0071606A

PERFORMANCE

Komplet sportskofanger
5F0071609



TRANSPORT

Tagboks
Beskyt din bagage mod vind og vejr. Med aero-
dynamisk form. Monteringen er enkel.
*Kan åbnes i begge sider og monteres på tagbøjlerne.

400l. 000071200R*
420l. 000071200S*
450l. 000071180A

TRANSPORT

Anhængertræk
Anhængertræk med aftagelig kugle. Can-bus styret 
elektronikboks sikrer, at bilen kommunikerer med 
bilens andre systemer, f.eks. ESP og trailerassistent. 
Desuden deaktiveres bilens parkeringssensorer og 
påhængs køretøjet får baglygteovervågning.

5D: 5F0803881D
ST: 5F9803881D

5D: 5F0055204E / ST: 5F0055204G

5D: 5F0055204D / ST: 5F0055204F
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INDVENDIGT

Fodstøtte og sportspedaler
Øg den sportslige karakter af bilen. Aluminiums-
beklædte pedaler i sportsligt design. Skridsikker sort 
gummi forbedrer greb og sportslig kørsel.
Sportspedaler fås ikke til biler med automatisk 
gearkasse. 

Fodstøtte: 5F0071750 / Sportspedaler: 5F0064200

BESKYTTELSE

Nøgle covers
De dekorative nøgle covers beskytter din fjernbetjening og tilføjer dit eget unikke præg.
SEAT nøgle cover: 000087013AF / FR nøgle cover: 000087013AE /  
Leon nøgle cover: 000087013T / CUPRA nøgle cover: 000087013AJ



INDVENDIGT

Oplyste dørtrinsbeskyttere
Dekorative dørtrinsbeskyttere foran, som lyser op, når du 
sætter dig ind i bilen. Kræver ikke elektrisk installation. 
Oplyser i 30 sekunder, når døren åbnes og slukker når 
døren lukker. 

5F0071691

INDVENDIGT

Sorte dørstrinsbeskyttere
Sorte dørtrinsbeskytter med modelnavn, som er tilpasset for 
at yde maksimal beskyttelse mod snavs og ridser.

5F0071310
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INDVENDIGT

Dørtrinsbeskyttere i rustfrit stål
Dørtrinsbeskyttere foran i rustfrit stål er tilpasset 
indstigningsområdet foran og beskytter mod ridser.  
Med Leon logo og dekorative sorte linjer.

5F0071691C



INTERIØR

Instrumentbord i rød
Sæt med to dekorative pynterammer monteret  
på det originale instrumentbord

5F0064713A
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INTERIØR

Intrumentbord  
i karbon design
Sæt med to dekorative pynterammer monteret  
på det originale intrumentbord. 

5F0064713B

INTERIØR

Instrumentbord 
dekorativt alu-strejf
Sæt med to dekorative pynte rammer i aluminimums-
finish monteret på det originale instrumentbord.  

5F0064713



INDVENDIGT

Aluminium gearknop
Original SEAT 5- eller 6-gears gearknop  
i aluminium og læderfinish.  
Ikke til biler med automatgear.

5-gear: 5F0064230
6-gear: 5F0064230A

INDVENDIGT

Sport aluminium 
gearknop
Original SEAT 5- eller 6-trins gearknop 
i aluminium og krom tilføjer et sporty 
design. Ikke til biler med automatgear.

5-gear: 5F0064230D
6-gear: 5F0064230E
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INDVENDIGT

Tornado Rød 
gearknop
Original SEAT 5- eller 6-trins gearknop 
i aluminium og læder. Detalje med rød 
stribe. Ikke til biler med automatgear.

5-gear: 5F0064230B
6-gear: 5F0064230C



BESKYTTELSE

Stænklapper for og bag
Beskytter karrosseriet mod stenslag  
og opsprøjt fra hjulene under kørsel.

5D og ST stænklapper for: 5F0075111
5D stænklapper bag: 5F0075101B
ST stænklapper bag: 5F0075101C
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BESKYTTELSE

Bagagerums opbevaringssystem
Organiser dit bagagerum så din bagage ikke glider rundt under 
kørsel. Inkluderer to beslag, som du kan justere med velcrobånd 
efter behov.

1SL061205

BESKYTTELSE

Bagagerumsbakke
Bagagerumsbakke i kraftigt gummimateriale.

5D: 5F0061205F / ST: 5F9061205

INDVENDIGT

Opbevaring 2 til kopholder
Multifunktionel opbevaringsholder. Monteret i kopholderen og med 
masser af innovativ opbevaringsplads.

1SL061129

SIKKERHED

Træthedsregistreringssystem
For at undgå træthed, som kan være årsag til uheld, bliver bilen 
udstyret med sensorer, som analyserer hvordan bilen bliver kørt og 
aktiverer en alarm, hvis den opdager utilsigtede hændelser. Hvis 
bilen ikke standses inden for 15 minutter bliver alarmen reaktiveret. 

5F0060884B

INDVENDIGT

Opbevaring 1 til kopholder 
Læderbeklædt opbevaringsholder til din mobil, kuglepen, kreditkort og 
med møntholder. Et attraktivt tilbehør, som kan rumme alle de småting,  
som ellers ligger spredt ud over det hele. Passer perfekt til kopholderen 
i midterkonsollen.

1SL061129A

SIKKERHED

Fartpilot
Hastighedsregulerende system, som fastholder farten på køretøjet og 
hjælper føreren med at overholde hastighedsgrænsen. Giver også øget 
komfort på lange køreture.
Hastigheden kan fastholdes fra 30 km/t via kontrolgreb ved rattet.

5F0054690 / 5F0054690A



BESKYTTELSE

Solskærme integreret i 
bagdørsruder
Beskytter mod sollys men fastholder muligheden 
for at se ud. Kan også anvendes til at begrænse 
solopvarmning af bilen. Kan anvendes med vinduet 
nedrullet ved hastighed op til 120 km/t.

5D:  Side solskærme: 5F0064365A  
Bag solskærm: 5F0064365

BESKYTTELSE

Hundegitter
Hundegitter til adskillelse mellem bagagerum og 
bagsæde, så passagerer og kæledyr er bedst 
muligt beskyttet. 

ST: 5F9061205B
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BESKYTTELSE

Vendbar bagagerumsmåtte
Måtte tilpasset til bagagerum i øverste indstilling med en side med 
tæppe og den anden side med gummi, som beskytter bagagerummet 
mod snavs og spildte væsker.

5D:5F0061210B
ST:5F9061210

BESKYTTELSE

Gummimåtter
Komplet sæt til for og bag. Kraftigt gummimateriale med kanter og. 
Inklusiv original SEAT monteringssystem til de forreste måtter, som 
forhindrer måtterne i at skride.

5F0061500 041

BESKYTTELSE

Stofmåtter med kant
Komplet sæt til for og bag..Formstøbte og vandtætte med velour tuft 
overflade. 3D form, som holder vand og skidt inden på måtterne. 
Inklusiv original SEAT monteringssystem til de forreste måtter, som 
forhindrer måtterne i at skride.

5F0061675A 041

BESKYTTELSE

Bildækken
Beskyt bilen mod f.eks. pollen, frost og snavs med et 
smart bildækken i farverne rød, sort eller grå.

Sort bildækken: 5F0061701A
Rød bildækken: 5F0061701

BESKYTTELSE

Stofmåtter
Komplet sæt til for og bag. Velour materiale og elegant design. 
Inklusiv original SEAT monteringssystem til de forreste måtter, 
som forhindrer måtterne i at skride.

5F0863011 LOE



HOS SEAT SERVICE TILBYDER VI 
OMFATTENDE SERVICEEFTERSYN, UDFØRT 
AF DYGTIGE OG PROFESSIONELLE 
MEKANIKERE OG MED UDGANGSPUNKT I 
DIN BILS ALDER OG KILOMETERSTAND.
Du kan altid være sikker på, at din bil er i 
topform. Vores mekanikere udfører alle de 
servicepunkter, der er anført i SEAT-
servicehæftet, og bruger kun originale 
SEAT-reservedele.

Service-
eftersyn og 
vedlige-
holdelse

SEAT SERVICE
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For at opnå tryghed, tegner de fleste mennesker 
forsikringer. Nogle flere end andre. De fleste er 
dækket ind med indbo, tyveri, ulykke, brand, 
pension, livsforsikringer og naturligvis bilen.  
Mange mennesker har også har oprettet en 
budget konto i banken, så der hver måned træk-
kes et fast beløb til de faste udgifter. 

Nu kan du også sikre dig mod både kendte og 
uforudsete  udgifter til din bil, hvad enten det 
er en personbil eller en vare vogn. Biler, som 
anvendes til hyrevogn, udlejning eller skolebil, 
kræver en forudgående aftale med Skandinavisk 
Motor Co. 

Med en serviceaftale, der omfatter både servi-
ceeftersyn og reparationer, får du lettere ved 
at overskue dine udgifter til bilen. Du betaler 
simpelthen et fast beløb én gang om måneden. 
Aftalen kan tegnes fra 12 til 60 måneder, og 
op til 300.000 kilometer. Hvis dit kørselsbehov 
ændrer sig, kan aftalen selvfølgelig tilpasses, 
og fortryder du, kan du opsige aftalen med en 
måneds varsel. 

SERVICE- 
AFTALE

Aftalen, som sikrer dig mod uforudsete omkost-
ninger i fremtiden. SEAT SAFE giver dig mulighed 
for 2 års ekstra tryghed, der ligger i forlængelse 
af den eksisterende 2 års fabriksgaranti, som din 
SEAT allerede har. Så nu kan du holde dig godt 
kørende længere, uden bekymringer. 

SEAT SAFE dækker alle mekaniske og elek-
triske komponenter i det 3. og 4. år efter første 
registrerings dato, dog maks. op til en kilometer-
stand på 120.000 km. SEAT SAFE skal bestilles 
samtidig med bilen hos din SEAT-forhandler. 

DINE FORDELE: 
•  Driftssikkerhed og kvalitet via autoriseret 

SEAT-værksted. 
•  Service, du kan stole på, udført af vores højt-

uddannede og dygtige SEAT-mekanikere. 
•  Ro i sindet – også i udlandet med vores 

 europæiske dækning. 
• Højere brugtvognsværdi på din SEAT. 

OMFATTENDE DÆKNING 
I tilfælde af havari i den periode, hvor SEAT 
SAFE-aftalen gælder, reparerer eller udskifter 
dit SEAT-værksted alle de dele, der er dækket af 

aftalen. Dækningen er omfattende, så du får lige 
så meget ro i sindet som med SEATs fabriks-
garanti, når det drejer sig om de mekaniske og 
elektroniske komponenter. 

EUROPÆISK DÆKNING 
SEAT SAFE-pakken gælder også i Europa. Uanset 
hvor du befinder dig, vil det nærmeste SEAT-værk-
sted hjælpe dig sikkert videre på din rejse. 

VI KENDER DIN BIL BEDST 
Dit lokale SEAT-værksted er det bedste sted, du kan 
bringe din bil til i tilfælde af et havari. Du kan være 
sikker på, at din bil er i ekspert-hænder. Der an-
vendes kun originale reservedele ved udskiftning, 
og arbejdet foretages med det værktøj og efter de 
metoder, som er specielt udviklet til SEAT-biler. 

GENSALGSVÆRDI 
SEAT SAFE følger din bil og kan derfor overføres 
til den næste ejer af din bil. En SEAT SAFE-aftale 
er også ensbetydende med, at din SEAT er blevet 
vedligeholdt korrekt, og øger derved din bils 
gensalgsværdi. 

Læs mere på seat.dk

SEAT 
SAFE



SEAT har en politik om løbende produktudvikling og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationer, farver og priser. Derfor er informationerne 
i denne brochure kun retningsvisende. Selv om SEAT gør alt, hvad der er muligt, for at sikre, at specifikationerne er korrekte på tidspunktet for udgivelsen, bør du altid 
indhente de nyeste informationer hos din autoriserede SEAT partner. På grund af begrænsninger i trykningsprocessen kan de farver, der er vist i denne brochure, afvige en 
smule fra de faktiske lakfarver og -materialer. Denne bil og alle dens dele samt de originale reservedele er konstrueret og designet i henhold til de lovmæssige regulativer til 
forhindring og minimering af miljøpåvirkningerne. Det er sket ved anvendelse af genbrugte dele og dele, der kan genbruges, og der er anvendt tiltag med henblik på at 
opnå et passende niveau af genbrug for at bevare og forbedre miljøkvaliteten.
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Vi er spansk og tysk. Vi er passionerede perfektionister. Vi er følelsesladede teknologer. Al vores viden vil du mærke. 

Vi giver design et formål. Vi gør teknologi levende. Vi kalder det TECHNOLOGY TO ENJOY. Vi er SEAT.


