
SEATLeon
Hinnad
ja varustus 



Leon

Mudeli kood Mootor Jõudlus
kW/hj

Transmissioon Hind
EUR koos KM

STYLE

KL12BX 1.0 TSI 81 / 110 MAN-6 21 620

KL12TZ 1.0 eTSI 81 / 110 DSG-7 24 100

KL12DX 1.5 TSI  ACT 96 / 130 MAN-6 22 620

KL12EX 1.5 TSI  ACT 110 / 150 MAN-6 23 210

KL12FZ 1.5 eTSI  ACT 110 / 150 DSG-7 25 290

KL12LZ 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 27 570

FR

KL15FZ 1.5 eTSI  ACT 110 / 150 DSG-7 28 270

TSI - Turbolaadimisega otsesissepritse bensiinimootor
eTSI - Mahehübriid tehnoloogia
TDI - Turbolaadimisega otsesissepritse diiselmootor

ACT - Aktiivne silindrite juhtimise süsteem
MAN - Manuaalkäigukast
DSG - Topeltsiduriga automaatkäigukast
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• Kuvatud hind, varustus ja lisavarustus on ainult informatiivsed ja võivad muutuda ilma ette teatamata
• Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ilma registreerimistasuta ning CO2 maksuta.
• Hinnakiri on kehtiv alates 17.01.2023. Kõik varasemad hinnad neile mudelitele pole kehtivad.
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VÄLISVARUSTUS

Valuveljed "Design 30/2" R16
(Brilliant Silver)
∙ Valuveljed 7J x 16
∙ Rehvid 205/55 R16

●

Valuveljed "Dynamic II" R17
(Brilliant Silver)
∙ Valuveljed 7.5J x 17
∙ Rehvid 225/45 R17

●

Kerevärvi küljepeeglid ●

Tumehallid küljepeeglid, värv Cosmo Grey ●

FR-i eridisainiga iluvõre ning kaitserauad ees ja taga ●

Tagaspoiler ● ●

Eco LED-esituled ● ●

Staatiliste kurvitulede funktsiooniga LED-esiudutuled ●

Eco LED-tagatuled ●

High LED-tagatuled, mis on omavahel ühendatud katkematu LED-valgusribaga ●

SISEVARUSTUS

Helehall laepolster ● ●

Tekstiilist istmekatted Style ●

Tekstiilist istmekatted FR ●

Mugavad sportlikud esiistmed ●

Reguleeritava kõrgusega esiistmed ● ●

Juhiistmel reguleeritav nimmetugi ●

Mõlemal esiistmel reguleeritav nimmetugi ●

Käetugi esiistmete vahel, selle tagaküljel ventilatsiooniavad tagaistmel istujatele ● ●

Kahes osas (40:60) kokku klapitav tagaistme seljatugi ●

Kahes osas (40:60) kokku klapitav tagaistme seljatugi; käetugi ●

Nahkkattega sportliku kujundusega multifunktsionaalne soojendusega rool
(DSG-käigukastiga mudelil koos käiguvalitsatega)

●

Perforeeritud nahast katte sportliku kujundusega multifunktsionaalne soojendusega rool
(DSG-käigukastiga mudelil koos käiguvalitsatega)

●

Esiuste avades valgustatud läveliistud ●

Salongi LED-valgustus ●

LED-meeleoluvalgustus ●

Lugemistuled esi- ja tagaistmete kohal ● ●

Peeglid eesmistes päikesesirmides ●

Valgustusega peeglid päikesesirmides ●

SEAT Leon
Põhivarustus
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TURVAVARUSTUS

Elektrooniline immobilisaator ja kaugjuhitav kesklukustus ● ●

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) ● ●

Elektrooniline diferentsiaalilukk (XDS) ● ●

Elektrooniline käsipidur koos automaatse seisupiduri funktsiooniga „Auto Hold“ ● ●

Madala rehvirõhu hoiatussüsteem ● ●

„Rest Assist“ – juhi väsimuse tuvastussüsteem ● ●

„Front Assist“ – sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid tuvastav avariipidurdamise funktsiooniga esikokkupõrke vältimissüsteem ● ●

„Lane Assist“ - aktiivselt roolimisse sekkuv sõiduraja hoidja ● ●

„Sign Assist“ – liiklusmärkide tuvastussüsteem ●

„Light Assist“ – kaugtulede automaatlülituse süsteem ●

Kiirushoidik ja kiiruspiirik ●

Isekohanduv kiirushoidik (ettenägelik – koos navigeerimisfunktsiooniga) ●

Esiturvapadjad esiistmete ees (kaassõitja esiturvapadi väljalülitatav) ● ●

Turvakardinad ees ja taga, külgturvapadjad ees, vastavalt sõitja istumisasendile töötavad turvakardinad ees ● ●

Nähtav ja kuuldav meeldetuletus turvavööde kinnitamiseks esi- ja tagaistmetel ● ●

ISOFIX-süsteem kolme turvatooli paigaldamiseks (2 tagaistmele ja 1 kaassõitja esiistmele) ● ●

Kokkupõrkejärgne pidurdussüsteem „Multi-Collision Brake“ ● ●

Ees, taga ja külgedel asuvate parkimisanduritega iseparkimissüsteem „Park Assist“, mis keerab parkimise 
lihtsustamiseks ise rooli

● ●

Tahavaatekaamera ●

Hädaabikõne süsteem ● ●

Rehvi kiirremondi komplekt: hermeetik ja kompressor ● ●

INFO- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEMID

Digitaalne näidikuplokk ●

8,25-tollise puuteekraaniga multimeediasüsteem Media System Plus ●

10-tollise puuteekraaniga navigatsioonisüsteem Navi System Plus ●

6 kõlarit ● ●

2 USB-pesa (tüüp C) ees ja 2 taga ● ●

Bluetooth-vabakäesüsteem ● ●

Full Link-tehnoloogia nutitelefoni kasutamiseks otse auto ekraanilt (juhtmega ühendus) ●

Full Link-tehnoloogia nutitelefoni kasutamiseks otse auto ekraanilt (juhtmevaba ja juhtmega ühendus) ●

MUGAVUS JA PRAKTILISUS

Elektriliste tõstukitega esi- ja tagaaknad ● ●

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid ●

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid
(kaassõitja poolel tagurdamist lihtsustav automaatne peegli allakallutamise funktsioon)

●

Automaatne kolmetsooniline kliimaseade Climatronic koos täiendava juhtpaneeliga taga ● ●

Istmesoojendusega esiistmed ● ●

SEAT Leon
Põhivarustus
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MUGAVUS JA PRAKTILISUS ( jätkub)

Start/stopp-lülitiga võtmevaba mootori käivitussüsteem „Keyless Go“ ●

Start/stopp-lülitiga võtmevaba lukustus- ja mootori käivitussüsteem „Keyless Entry & Go“ ●

Esitulede automaatlülitus ● ●

Esitulede kõrguse regulaator ● ●

Saatevalgustuse funktsiooniga esituled ● ●

Soojust isoleerivast klaasist esiklaas ● ●

Soojust isoleerivast klaasist külgaknad ja tagaklaas ●

Soojust isoleerivast klaasist külgaknad ja tagaklaas, tumedaks toonitud tagaaknad ●

Vihmasensor ● ●

Isetumenev tahavaatepeegel ● ●

Kiirustundlik roolivõimendi ● ●

Erinevate sõiduprofiilide valikusüsteem ●

GARANTII

Tootja garantii – 5 aastat või 100 000 km ● ●

SEAT Leon
Põhivarustus
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KEREVÄRV

Punane tavavärv
∙ Pure Red (9M9M) O ● ● 0

Valge tavavärv
∙ Candy White (B4B4) P 167

Metallikvärv
∙ Tumehall: Magnetic Tech Grey (S7S7)
∙ Must: Midnight Black (0E0E)
∙ Hõbedane: Urban Silver (L5L5)
∙ Valge: Nevada White (2Y2Y)

M 495

Punane erivärv
∙ Desire Red (E1E1) C 940

VELJED JA REHVID

Valuveljed "Dynamic 30/3" R17
(Brilliant Silver)
∙ Valuveljed 7.5J x 17
∙ Rehvid 225/45 R17

PUA 408

Valuveljed "Performance 30/6" R18
(Cosmo Grey, machined)
∙ Valuveljed 7.5 J x 18
∙ Rehvid 225/40 R18

PUK 689

Väikses mõõdus varuratas (R18), rattavõti ja tungraud PG6 80

TURVAVARUSTUS JA JUHIABISÜSTEEMID

Tahavaatekaamera PCI ● 282

Külgturvapadjad taga, juhi põlveturvapadi PA7 330

"Pre-crash Assist" - sõitjaid kaitsev avariiks valmistumise süsteem PAQ 155

Juhiabisüsteemide pakett (M)
∙ Isekohanduv kiirushoidik
∙ "Light Assist" – kaugtulede automaatlülituse süsteem 

PDF ● 264
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TURVAVARUSTUS JA JUHIABISÜSTEEMID ( jätkub)

Juhiabisüsteemide pakett (XL)
∙ "Lane Assist Plus" – adaptiivselt roolimisse sekkuv sõiduraja hoidja
∙ "Side Assist" – pimenurga jälgimissüsteem
∙ "Rear Cross Traffic Alert" – küljelt läheneva liikluse hoiatus tagurdamisel
∙ "Exit Warning" – autost väljumise hoiatusfunktsioon
∙ "Travel Assist" – reisiabisüsteem
∙ "Emergency Assist" – terviserikke korral töölerakenduv automaatse pidurdusfunktsiooniga hädaabisüsteem
(ainult koos PLH-ga)

PDL 668

TULED

Staatiliste kurvitulede funktsiooniga LED-esiudutuled PWD ● 188

Tulede pakett "High LED Plus"
∙ Läätsega varustatud LED-esituled ja LED-valgusribast koosnevad suunatuled
∙ Dünaamiline esitulede kõrguse regulaator
∙ LED Plus-tagatuled, mis on omavahel ühendatud katkematu LED-valgusribaga
(koos dünaamilise avamis- ja sulgemisvalgustuse ning dünaamiliste suunatuledega)
∙ Tervitusvalgustusega küljepeeglid

PXX 993

Mitmevärviline LED-meeleoluvalgustus ümber kogu salongi
∙ Koos nutikate hoiatusfunktsioonidega PLH 314

INFO, MEELELAHUTUS JA SIDE

Digitaalne näidikuplokk
∙ Seadistatavate näitudega ekraanirežiimid PFK ● 421

Juhtmevaba laadimine
∙ Nutitelefoni juhtmevaba laadija
∙ Mobiilside signaalivõimendi

PB2 210

BeatsAudio™ helisüsteem
∙ 340 W võimendi
∙ 9 kõlarit
∙ Bassikõlar
(ainult koos PG6-ga)

PNB 523

SISEKLIIMA

Soojust isoleerivast klaasist külgaknad ja tagaklaas, tumedaks toonitud tagaaknad PCO ● 189

Seisukütteseade
∙ Autokütusel töötav kaugjuhitav autonoomne kütteseade koos taimeriga PPH 993

Elektriline katuseluuk
∙ Elektriliselt opereeritav klaasist katuseluuk PTC 947

INTERJÖÖR JA ISTMED

Must laepolster PBR 230

Dinamica®-mikrokiudkangast istmekatted (komplektis elektriliselt reguleeritava juhiistmega)
∙ Esi- ja tagaistmetel Dinamica®-mikrokiudkangast istmekatted
∙ Kunstnahaga kaetud uksepaneelid
∙ Mugavad sportlikud esiistmed
∙ Elektriliselt reguleeritav juhiiste
∙ Asendimäluga küljepeeglid
∙ Keskmine käetugi tagaistmel
(ainult koos PXX-ga)
(ei ole saadaval versioonidega PFB ja PST)

WL3 1075

SEAT Leon
Lisavarustus

●  põhivarustus    lisavarustus 7www.seat.ee



Ko
od

St
yl

e

FR Hi
nd

EU
R 

ko
os

 km
-g

a

INTERJÖÖR JA ISTMED ( jätkub)

Dinamica®-mikrokiudkangast istmekatted (komplektis elektriliselt reguleeritava juhiistmega)
∙ Esi- ja tagaistmetel Dinamica®-mikrokiudkangast istmekatted
∙ Kunstnahaga kaetud esiuste käepidemed
∙ Elektriliselt reguleeritav juhiiste
∙ Asendimäluga küljepeeglid
(ainult koos PXX-ga)
(ei ühildu PST-ga)

WL3 815

MUGAVUS JA PRAKTILISUS

Elektriliselt kokku klapitavad küljepeeglid
∙ Kaassõitja poolel tagurdamist lihtsustav automaatne peegli allakallutamise funktsioon PFB ● 145

Alarmsüsteem WAS 301

Võtmevaba sisenemine ja auto käivitamine „Keyless Entry & Go“
∙ Uste võtmevaba avamine ja lukustamine
∙ Mootori käivitamine ja seiskamine start/stopp-lülitiga

PQS/ 
PQC ● 378

Veokonks
∙ Elektriliselt sisse ja välja keeratav peidetud veokonks
∙ 13 klemmiga elektriühendus

PGR 824

Panipaikade pakett
∙ Muudetava kõrgusega pagasiruumi põhi
∙ Panipaigad pagasiruumis
∙ Hoiusahtlid esiistmete all
(pole saadaval eTSI-versiooni)
(pole saadaval koos WL3-ga)

PST 136

230 V voolupesa pagasiruumis PDY 126

Mudeli nime ja varustustaseme tähise eemaldamine PQN 0

KUJUNDUS JA JUHITAVUS

Dünaamiline veermiku kontrollsüsteem
∙ Reguleeritava jäikusega amortisaatorid
∙ Kiirustundlik progresseeruva ülekandega roolivõimendi
∙ Seadistatavad sõidurežiimid

PDC 824

Väliskujunduspakett (kroom)
∙ Külgmiste akende kroom liistud PPW 188

Väliskujunduspakett (läikivmust)
∙ Läikivmustad liistud külgakende ümber PPX 188

LISAGARANTII

Pikendatud garantii – 5 aastat või 150 000 km YW9 273

SEAT Leon
Lisavarustus
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