DE VERNIEUWDE SEAT LEON

TECHNOLOGY TO ENJOY

CREATED IN BARCELONA

Kwestie van
gevoel.
Barcelona inspireert, activeert en
stimuleert. Onze designers gebruiken de
stad in het ontwerp van creaties. Een
succesvol ontwerp ontstaat door te
proberen. En nog eens te proberen. Door
falen te zien als onderdeel van succes en
nooit op te geven. Door te luisteren naar
gevoel en te werken met hoofd, hart en
handen. Tot het magische moment waarop
je iets heel bijzonders ontdekt.
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VERNIEUWDE SEAT LEON

Scherper en
sportiever.
OP HET EERSTE GEZICHT oogt de
vernieuwde Leon als zijn vertrouwde
broertje. Maar niets is minder waar. Naast
de scherper vormgegeven bumpers,
mistlampen en achterlichten is met name
onderhuids een kwaliteitsslag gemaakt
op het gebied van design, veiligheid en
techniek. Met ondermeer een nieuwe
middenconsole, LED-sfeerverlichting en
het nieuwe 8 inch display is deze vernieuwde
Leon klaar voor de toekomst. Comfortabel
rijden kun je met extra's als Emergency
assist en Traffic jam assist. Zodat je
optimaal kunt genieten.
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LEON

Non-stop
genieten.
PLANNEN VOOR HET WEEKEND?
Voor volgende week? Voor de volgende
vakantie? Plannen maken we altijd. Maar leg
de agenda eens opzij en geniet van vandaag.
Voel de vrijheid, doorbreek de dagelijkse
sleur en stap in de vernieuwde SEAT Leon.
Ga gewoon op weg. Alleen, of samen.
Waarnaartoe? Laat je verrassen en kijk waar
dit fraaie technologische hoogstandje je
naar toebrengt. Bij terugkeer ben je in ieder
geval een bijzondere ervaring rijker. Dát weet
je zeker.

LEON ST

Ruimte voor al
je plannen.
NIEUWSGIERIG EN SPONTAAN? Dan beslis je
graag op het laatste moment wat je wilt gaan
doen. Kitesurfen, skaten of mountainbiken; je
zegt het maar. De SEAT Leon past zich
moeiteloos aan en geeft alle ruimte aan
spontane beslissingen. In slechts een paar
seconden vouw je een of meerdere stoelen
neer. Of vergroot je de toch al indrukwekkende
laadruimte door gebruik te maken van de
dubbele vloer. Keuzevrijheid hangt soms
samen met wat extra ruimte. De vernieuwde
SEAT Leon is overigens ook geschikt voor
mensen die ruim van tevoren precies weten
wat ze willen gaan doen.
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LEON SC

Solo of
samen?
OVER SOMMIGE EMOTIES MOET JE NIET
PRATEN, die moet je gewoon zelf ervaren. Ga
zitten en voel hoe de motor reageert. Geniet
van de wegligging op bochtige wegen en het
dynamische rijgedrag. Dit is niet zomaar een
auto, maar jouw auto. De vernieuwde SEAT
Leon SC is een liefdevol eerbetoon aan de
bestuurder. En jij kunt je geluk delen met een
passagier naar keuze. Maar voel je vooral
nergens toe verplicht.
Leon SC is begin 2017 leverbaar.

LEON X-PERIENCE

Kies je
eigen weg.
VOOR SOMMIGEN IS ASFALT NIET GENOEG.
En begint de reis daar waar de weg eindigt.
Dat snapt de Leon X-PERIENCE als geen
ander. De brutale avonturier vindt zijn weg
overal. Met voor- of vierwielaandrijving past
deze alleskunner zich direct aan, on-road en
off-road. De hogere wielophanging zorgt op
iedere helling en op iedere ondergrond voor
soepele acceleratie. De body is voorzien van
extra beschermdelen aan de voorzijde,
zijkant en achterzijde die beschermen tegen
modder en stenen. De auto gaat gewoon
door, zelfs als je niet weet waarnaartoe. Dit
is een echte X-PERIENCE.
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XCELLENCE

Een uitblinker.
DE XCELLENCE-UITVOERING TILT de
vernieuwde SEAT Leon naar een volgend
level. Vanaf nu kun je sportief rijden met
een maximum aan comfort. Het begint al bij
het instappen. De auto begroet de
bestuurder door te ontgrendelen met het
keyless entry / go systeem. Daar komt geen
sleutel meer aan te pas. In het interieur zijn
uitsluitend hoogwaardige materialen
gebruikt. En het exterieur toont originele,
geraffineerde details. Verchroomde
raamsierlijsten en de grille met chromen
lamellen op de voorzijde glanzen je stralend
tegemoet. Waar je ook gaat, met de
XCELLENCE ben je overal en altijd een
uitblinker.
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FR

Niet te missen.
DE FR MET ZIJN STOERE, SPECTACULAIRE
KARAKTER is de meest sportieve uitvoering
van de SEAT Leon. Het design van de velgen
showt pure power en de grille aan de
voorzijde draagt vol trots de kenmerkende
initialen. Een FR is en blijft topprestaties
leveren, onder alle weersomstandigheden.
De LED-mistlampen aan de voorzijde en de
ingebouwde bochtverlichting geven beter
zicht rondom de auto. De FR kun je niet over
het hoofd zien.
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FR

Onvergetelijk.
OPEN DE DEUREN en de FR instaplijsten van
aluminium stralen je tegemoet. Kruip achter
het stuur van de FR, dat blijft een speciaal
moment. Iedere keer weer. Het ingetogen
maar toch indrukwekkende interieur
verwelkomt je bij het instappen. Het stuur, de
pookknop en de stoelen zijn allemaal
voorzien van de FR initialen. Zo weet je direct
dat je weer op weg bent naar een geweldige
rijervaring.
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EXTERIEUR DESIGN

Oogverblindend.
OPVALLEND. Het sportieve design van de
SEAT Leon is altijd stijlvol gemixed met
elegantie. Kijk maar naar de fraai
vormgegeven Full-LED koplampen en
knipperlichten. LED-verlichting is niet alleen
een blikvanger, maar bovendien efficiënter
en veiliger. Voor de bestuurder én voor de
overige weggebruikers. Het zicht en de
zichtbaarheid is perfect, zelfs onder de
slechtste weersomstandigheden. High beam
assist stelt onmiddellijk de stand van de
koplampen bij zodra het systeem een andere
auto signaleert. Dat werkt zichtbaar beter.
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INTERIEUR DESIGN

Kies de kleur
van de dag.
HET INTERIEUR VAN EEN AUTO MOET NIET
ALLEEN FUNCTIONEEL ZIJN, maar vooral
logisch en vanzelfsprekend. Moeiteloos
autorijden staat centraal, met kwaliteits
materialen die comfort uitstralen. En met
extra’s die van een auto jóuw auto maken.
In de vernieuwde SEAT Leon ben jij
sfeerbepalend, op ieder gewenst moment.
Kies uit 8 verschillende kleuren. Stel
Ambient Lightning in met de gewenste
kleur- en lichtintensiteit. Creëer je
persoonlijke sfeer voordat je van start gaat.

|

22 23

TECHNOLOGIE &
CONNECTIVITEIT

Beeldbepalend.
BEREIKBAAR OF NIET? Dat bepaal je
helemaal zelf. Het vernieuwde mediasysteem
bestaat uit een hoge resolutie 8 inch
touchscreen. Alle informatie centraal op het
dashboard, direct in het zicht.
Met Full link technology koppel je jouw
smartphone direct aan het scherm. Je
smartphone apps binnen handbereik, tijdens
iedere rit. Gebruik je Spotify playlist en
geniet van je eigen favoriete songs. Met het
touchscreen bedien je ook andere extra’s
zoals de achteruitrijcamera. Een extra paar
ogen bij het inparkeren; wel zo makkelijk met
de parkeersensoren vóór en achter die
zorgen voor inparkeren op de centimeter.
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DRAADLOZE TELEFOONLADER
In de SEAT Leon raakt de batterij van een smartphone
nooit leeg. Opladen doe je snoerloos, waar en
wanneer je maar wilt. Zo slim, zo simpel.
START-/STOPKNOP
De startknop van de auto pulseert enthousiast
zodra hij de bestuurder signaleert. Starten is
slechts een kwestie van een simpele druk op de
knop.

ELEKTRONISCHE HANDREM
Neem het zekere voor het onzekere. Met een simpele druk op de knop
schakel je de handrem in. Naar wens wordt de functie automatisch
geactiveerd bij het uitschakelen van de motor. Autohold voorkomt dat de
auto achteruit rolt, zowel op een vlakke ondergrond als op een helling.

COMFORT

Wat wil je
nog meer?
DEZE AUTO KENT GEEN NEE. Het design van
de vernieuwde SEAT Leon is speciaal voor
jou ontworpen. Talloze kleine extra’s
bewijzen dat jij belangrijk bent. Zoals
ruitenwissers die inschakelen als het begint
te regenen, het tempo aanpassen aan de
hevigheid van de bui én extra licht
aanschakelen. Of het feit dat de laadruimte
zich altijd aanpast aan jouw plannen; hoe
klein of groot ze ook zijn. Dankzij het Quick
Release System klap je alle stoelen neer in
slechts een paar seconden. Optioneel is ook
de voorste passagiersstoel inklapbaar. Zo
heb je altijd alle ruimte. En geniet je
optimaal van een auto die altijd voor je
klaarstaat en met je meedenkt.
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VEILIGHEID

Extra blik op de weg.
ACHTER HET STUUR MOET JE NIET NA HOEVEN DENKEN over
risico’s en veiligheid. Daarom kijkt en denkt de auto met je mee.
Hij detecteert mogelijke gevaren op de weg en reageert alert,
namens jou. De vernieuwde SEAT Leon heeft een aantal actieve
veiligheidssystemen die onderling perfect communiceren. Zij
zorgen dat je mogelijke gevaren voor blijft. Zelfs in stressvolle
situaties heb je alles onder controle. Wat een samenwerking.

VOETGANGERHERKENNING
Als er zich een voetganger voor de auto bevindt,
ontvangt de bestuurder waarschuwende licht- en
geluidssignalen waarna de auto direct automatisch
remt.
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TRAFFIC JAM ASSIST
File rijden wordt een stuk dragelijker. De SEAT Leon
berekent de afstand tussen twee voertuigen en
accelereert en remt automatisch en houdt je op je
eigen rijbaan.

EMERGENCY ASSIST
De bewegingen van de bestuurder worden continu geanalyseerd. Wordt er geen activiteit
waargenomen, dan begint de auto af te remmen, met licht schuddende bewegingen. Ook het
stuur wordt overgenomen, tot het moment dat de bestuurder weer in control is. De
alarmlichten worden direct geactiveerd als waarschuwingssignaal voor overige
weggebruikers.

BOCHTVERLICHTING
Een intelligente functionaliteit, geïntegreerd in de mistlampen. Op kruispunten en in
bochten beschijnt de verlichting de weg die de bestuurder in wil slaan. Bij u-bochten wordt
de ruimte naast de auto volledig verlicht. En bij parkeren in het donker is beter zicht een
uitkomst. De kans op parkeerschade neemt aanzienlijk af.

VEILIGHEID

Veel plezier.
ONBEZORGD EN ONTSPANNEN RIJDEN? Laat dat maar aan de
vernieuwde SEAT Leon over. De auto is volledig uitgerust met
geïntegreerde innovatieve veiligheidssystemen en denkt actief
met je mee. Zo kun jij optimaal genieten van iedere kilometer.

VERKEERSBORDHERKENNING
Verkeersregels? De vernieuwde SEAT Leon houdt ze
in de gaten. Verschillende sensoren communiceren
met de camera aan de voorzijde. Zo detecteert de
auto snelheidslimieten, inhaalbeperkingen en
wegwerkzaamheden en ontvang je direct een
waarschuwing op je scherm.
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LANE ASSIST
De vernieuwde SEAT Leon signaleert de kleinste
afwijkingen in rijgedrag. Zodra je de rijstrook
ongewenst dreigt te verlaten wordt de positie van
het voertuig automatisch met behulp van kleine
stuurbewegingen gecorrigeerd.

VERMOEIDHEIDSHERKENNING
Het systeem analyseert de stuurbewegingen en
rijprestaties van de bestuurder. Als het verdachte
bewegingen detecteert en mogelijke vermoeidheid
vermoedt ontvangt de bestuurder een signaal met
het advies een pauze te houden.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Een ondersteunend systeem wat niet alleen
rekening houdt met de ingestelde snelheid, maar
ook met de verkeerssituatie. De nieuwste
generatie mid-range radar is ingebouwd in de
grille van de SEAT Leon. De sensor meet de
afstand, de rijrichting en de snelheid van
voorliggers op de weg. Op basis van die gegevens
wordt de rijsnelheid van de auto direct
aangepast. Zo blijf je constant op veilige afstand.

HIGH BEAM ASSIST
Dit systeem stuurt de koplampen aan. Schakelt automatisch
van groot licht naar dimlicht, ter voorkoming van overlast voor
het tegemoetkomend verkeer. De verlichting past zich ook
automatisch aan op basis van weersomstandigheden en zicht
op de weg.

VELGEN

15 INCH

URBAN 30/1
REFERENCE (STANDAARD VOOR 1.6 TDI)

16 INCH

DESIGN 30/1
REFERENCE (STANDAARD VOOR 1.0 ECOTSI)

DESIGN 30/2
STYLE / STYLE BUSINESS INTENSE
(STANDAARD)

17 INCH

DYNAMIC 30/2
FR / FR BUSINESS INTENSE (STANDAARD)
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X-PERIENCE
X-PERIENCE (STANDAARD)

17 INCH

DYNAMIC 30/3
STYLE
(OPTIONEEL, NIET VOOR 1.0 ECOTSI)

DYNAMIC 30/4 ATOM GREY
STYLE
(OPTIONEEL, NIET VOOR 1.0 ECOTSI)

DYNAMIC 30/1
XCELLENCE (STANDAARD)

PERFORMANCE MACHINED 30/2
FR / FR BUSINESS INTENSE (OPTIONEEL)

X-PERIENCE
X-PERIENCE (OPTIONEEL)

18 INCH

PERFORMANCE 30/1
FR / FR BUSINESS INTENSE (OPTIONEEL)

DYNAMIC MACHINED 30/4
XCELLENCE (OPTIONEEL)

BEKLEDING

STOF TEJIDO ZWART

REFERENCE (STANDAARD)

STOF TRESIL ZWART

ST YLE / ST YLE BUSINESS INTENSE (STANDAARD)

SPORTSTOELEN ALCANTARA ZWART
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ST YLE (OPTIONEEL)

SPORTSTOELEN LEDER ZWART

ST YLE / ST YLE BUSINESS INTENSE (OPTIONEEL)

SPORTSTOELEN LEDER ZWART

XCELLENCE (OPTIONEEL)

SPORTSTOELEN STOF MIKELLY

XCELLENCE (STANDAARD)

SPORTSTOELEN STOF TECHNY

FR / FR BUSINESS INTENSE (STANDAARD)

SPORTSTOELEN ALCANTARA ZWART

XCELLENCE / FR / FR BUSINESS INTENSE (OPTIONEEL)

ALCANTARA ZWART SPORTSTOELEN

FR (OPTIONEEL)

BEKLEDING

SPORTSTOELEN LEDER ZWART

SPORTSTOELEN STOF GERME

FR / FR BUSINESS INTENSE (OPTIONEEL)

X-PERIENCE (STANDAARD)

SPORTSTOELEN ALCANTARA BRUIN
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X-PERIENCE (OPTIONEEL)

SPORTSTOELEN LEDER ZWART

X-PERIENCE (OPTIONEEL)

KLEUREN
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CANDY WHITE

SIGNAAL LAK

MEDITERRANEO BLUE UNI LAK

NEVADA WHITE METALLIC LAK

ESTRELLA SILVER METALLIC LAK

MYSTERY BLUE METALLIC LAK

PIRINEOS GREY METALLIC LAK

TECHNIC GREY METALLIC LAK

MIDNIGHT BLACK METALLIC LAK

EMOCION RED SIGNAAL LAK

DESIRED RED METALLIC LAK

BOHEME PURPLE METALLIC LAK
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GET CONNECTED
MET SEAT

En mis niets.

WIL JE NIETS MISSEN?
Blijf op de hoogte via social media en onze
apps. Online kun je jouw uitvoering van de
vernieuwde SEAT Leon samenstellen. En
zelfs een proefrit reserveren!
MIJN SEAT APP
Met de Mijn SEAT app weet je echt alles van
je SEAT. Je bent in een handomdraai verbonden
met je auto. Zie op afstand of je SEAT op slot
staat, waar je hebt gereden, hoeveel je
verbruikt, wanneer je moet tanken, of het tijd
is voor onderhoud en wat de status is van de
belangrijkste functies van je auto. Open de
app en je weet het. Kijk voor meer informatie
op www.seat.nl/mijnseat.

INTERNET
Onze website staat vol informatie. En het
laatste SEAT-nieuws en updates delen we
natuurlijk via Social media.
www.seat.nl
@SEAT_NL
www.facebook.com/SEATNederland

CAR CONFIGURATOR
Zie je het voor je? Met de nieuwe Car
configurator stel je online moeiteloos jouw
model SEAT samen. Kijk, klik en kies; dat is
mooi makkelijk.
http://www.seat.nl/configurator
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SEAT SERVICE

Geen verrassingen.
SEAT PRIVATE LEASE
Vanaf nu kan iedereen onbezorgd in een
nieuwe auto rijden voor een vast bedrag per
maand zonder borg of grote investering
vooraf. Verrassingen met kosten maken
plaats voor maximaal gemak en je betaalt
geen cent teveel.
JIJ REGELT DE BRANDSTOF, WIJ DE REST
DE VOORDELEN VAN SEAT PRIVATE LEASE
/ Geen onverwachte kosten voor reparatie of
onderhoud.
/ Geen zorgen over de waardeontwikkeling
van je SEAT.
/ Nooit meer apart betalen voor verzekering
of wegenbelasting.
/ Een aanbetaling is mogelijk, maar niet
noodzakelijk.
/	Je hebt één aanspreekpunt, je SEAT-dealer.
/ 24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis
SEAT Mobiliteitsservice.

GARANTIE EN MOBILITEITSSERVICE
Je SEAT is
met de
grootst
mogelijke
zorg en
kwaliteit
gebouwd. En dat bewijzen wij je graag. Zo
heb je op alle SEAT-modellen 4 jaar garantie!
In de eerste twee jaar is de fabrieksgarantie
geldig ongeacht het aantal gereden
kilometers. Tot en met het vierde jaar geldt
een kilometerbeperking tot 100.000.
Daarnaast biedt SEAT 12 jaar carrosseriegarantie bij roesten van binnenuit. Ook bieden
we iedereen die een nieuwe SEAT koopt
gratis Levenslange Mobiliteitsservice aan.
Door een efficiënte dienstverlening zorgen
wij er voor dat je zo snel mogelijk weer op
weg wordt geholpen. Je kunt ons, wanneer je
om hulp verlegen zit, 24 uur per dag
bereiken via telefoonnummer 08000242500. Zowel in Nederland (dus ook bij
jou thuis voor de deur) als in het buitenland.
Vraag naar de voorwaarden bij je
SEAT-dealer.
MINDER ONDERHOUD NODIG
(Longlife Onderhoudsservice)
Dankzij moderne technieken is er voor de
nieuwste modellen minder vaak onderhoud
nodig. Je SEAT is uitgerust met een variabel
onderhoudsinterval en geeft zelf aan wanneer
onderhoud nodig is. Het moment van een
noodzakelijke onderhoudsbeurt is afhankelijk
van de omstandigheden waarin en de wijze
waarop de auto wordt gebruikt. Bij gunstig
rijgedrag kan dit oplopen tot zelfs 30.000 km
of tot maximaal 2 jaar. De boordcomputer
herinnert je automatisch op het juiste tijdstip
aan de volgende Longlife Onderhoudsservice.

SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere

VOLG ONS OP

kennisgeving wijzigingen in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon deze
brochure met de grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden
aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.Vanwege beperkingen in
het drukproces kunnen de in deze brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van
de werkelijke lakkleuren en/of materialen, raadpleeg de SEAT-dealer voor een exacte
weergave.
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SE AT.NL

Facebook.com/seatNL
Twitter.com/seatNL
Linkedin.com/company/seat-nederland
Youtube.com/seatNL
Plus.google.com/+seatNL

