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SEATSEAT nie wyznacza okrężnych tras.
Idziemy prosto do celu i inspirujemy ludzi do 
myślenia wprost i o wszystkim – o sprawach 
zwykłych i o sprawach nadzwyczajnych.

Propozycja dla Ciebie:
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SilnikSilnik

LakierLakier
Cena końcowa Cena końcowa 

samochodusamochodu

SEAT Leon
Leon Xcellence 1.5 EcoTSI 150 KM 7-
biegowa automatyczna DSG Start/Stop

Desire Red

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

Przygotowaliśmy praktyczne porównanie, które pomoże Ci
dokonać wyboru.

Oto modele, które przygotowaliśmy dla Ciebie:

112 909 zł
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Informacja handlowa dotycząca samochodu.

SEAT Leon Xcellence

  

Silnik Leon Xcellence 1.5 EcoTSI 150 KM 7-biegowa automatyczna DSG
Start/Stop

Cena cennikowa 103 100 zł

Lakier Desire Red 3 246 zł

Wnętrze czarno-granatowa tapicerka materiałowa ze skórą
ekologiczną i szarym przeszyciem 0 zł

Wyposażenie dodatkowe 6 563 zł
16-calowe dojazdowe koło zapasowe 416 zł

5 lat gwarancji SEAT 0 zł

Pakiet Comfort+ 1 zł 6 147 zł

Cena z wyposażeniem fabrycznym 112 909 zł
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Wyposażenie standardowe:

ESC z ABS, ASR i EBA Gniazdo 12V z przodu
XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą 17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 30/1
Zestaw naprawczy do opon, zawieszenie typu Comfort Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
lusterka boczne

Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem
podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)

Składana i dzielona tylna kanapa, oczka do
zabezpieczania przedmiotów przewożonych w
bagażniku

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z
funkcją AirCare

Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka
lędźwiowego

Podłokietnik z przodu, podłokietnik w drugim rzędzie
siedzeń

System przypominający o obowiązku zapinania pasów
bezpieczeństwa przy przednich fotelach

Zamykany schowek pod fotelem kierowcy, kieszeń w
oparciu przednich foteli

Sportowe przednie fotele z obiciem z tkaniny i skóry
ekologicznej

Zaczepy Isofix i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla
2 fotelików dziecięcych)

Podwójna końcówka układu wydechowego,
podświetlane LED nakładki progowe Xcellence w
przednich drzwiach, przyciemniane szyby

7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2
kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy) z
dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera

Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia,
dedykowana osłona chłodnicy Xcellence w kolorze
chromu, listwa okien w kolorze chromu

Pakiet Full LED: pełne przednie światła LED z funkcją
świateł autostradowych; pełne tylne światła LED z
oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED;
światła do jazdy dziennej LED; przednie światła
przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów

Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: oświetlenie
bagażnika w technologii LED; lampki LED do czytania z
przodu; oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED;
lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych; diodowe
oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów;
podświetlenie schowka w desce rozdzielczej w
technologii LED

Pakiet praktyczny: czujnik deszczu; czujnik zmierzchu
(automatyczne światła); automatyczna funkcja
opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving
Home; automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne

Lampki do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie bagażnika
i schowka w desce rozdzielczej, oświetlenie wnętrza LED z
możliwością wyboru koloru

Komputer pokładowy (ze wskaźnikiem temperatury na
zewnątrz pojazdu), rozbudowana tablica przyrządów z
elementami w kolorze chromu i monochromatycznym
ekranem 3,5" TFT

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z
zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, ze schowkiem
na karty po stronie kierowcy

Media System Plus: 8-calowy kolorowy ekran dotykowy;
radio FM z CD/MP3/WMA; złącza SD, Aux-in; 2 x USB z
obsługą urządzeń Apple z przodu i 2 x USB z tyłu do
ładowania urządzeń; 8 głośników; Bluetooth
(strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów
telefonicznych; funkcja rozpoznawania mowy i
sterowania głosem

System kontroli ciśnienia powietrza w oponach,
automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki
kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa
składane kluczyki, otwieranie klapy bagażnika z pilota (3
przyciski), system bezkluczykowego dostępu i
uruchamiania samochodu KESSY

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, wnętrze Xcellence
w kolorze czarnym, tapicerka czarno - granatowa,
elementy dekoracyjne w kolorze Ice Metal, elementy
dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu
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Pakiet Comfort+Pakiet Comfort+
Asystent świateł drogowych
Asystent pasa ruchu
Aktywny tempomat (ACC) z Systemem kontroli odstępu
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Pakiet zimowy (podgrzewane fotele)

16-calowe dojazdowe koło zapasowe16-calowe dojazdowe koło zapasowe

5 lat gwarancji SEAT5 lat gwarancji SEAT
Wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z limitem 150.000 km, z czego 2
pierwsze lata bez limitu kilometrów.

Wyposażenie opcjonalne/sugerowane.

Wybrane wyposażenie opcjonalneWybrane wyposażenie opcjonalne
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