
LeonDe nieuwe SEAT



Born in the sun.

De nieuwe SEAT Leon: made in Barcelona, made with love. Nieuw design, 
meer karakter, meer gemak. Wat dat voor jou betekent? Maximaal genieten. 
Maximale keuzevrijheid. Denk aan diverse diesel- en benzinemotoren, de 
plug-in van de duurzame Leon eHybrid of extra ruimte met de Leon 
Sportstourer. Welke uitvoering je ook kiest; de nieuwe Leon verrast iedere 
kilometer. Altijd. Overal.
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Stoer. Sterk. Connected.
Kijk. En kijk nou nog eens… Zo ziet onweerstaanbaar eruit. De 
nieuwe SEAT Leon heeft het. De vertrouwde succesformule 
met looks én een geweldig karakter. Stijlvol en sportiever dan 
vorige generaties. LED-verlichting aan de achterkant over de 
volle breedte. Spannende details, krachtig design.Verrassende 
contrasten; zacht en sterk, vloeiend en hoekig, ingetogen en 
gedurfd. De Leon geeft energie. Zelfs als je stil staat.



LED’s go.

Het nieuwe interieur van de SEAT Leon, speciaal voor jou ontwikkeld. 
Nog digitaler, slimmer, mooier, groter, overzichtelijker. Het dashboard 
is iets naar de berijder gedraaid. Het effect? Nog beter zicht op het 
royale 10 inch touchscreen. Met alle opties direct binnen handbereik. 
LED-sfeerverlichting tijdens de rit? Zeg het maar. Kies je kleur, dan 
kom je in de juiste stemming. Extra veilig: de LED’s zijn ook verbonden 
met sensoren aan de buitenzijde van de auto. Gevaarlijke situatie? 
De LED’s geven het aan.



INTERIEUR



Jouw auto. 
Contact. Overal. Altijd.
Op zoek naar optimale verbinding? Hallo nieuwe SEAT Leon. Blijf continu connected met alles 
en iedereen. Voor, tijdens en na iedere rit. Download de SEAT CONNECT App en bekijk de 
conditie van je Leon op je eigen smartphone. Playlist checken? Route plannen? Open SEAT 
CONNECT via het touchscreen. Realtime verkeersinformatie? Vrije parkeerplaats vinden? 
Jazeker.

Ontdek het gemak van de SEAT CONNECT diensten.

Veiligheid & Service.
Een ongeval? De automatische 
ongevalsmelding belt snel en 
automatisch met de hulpdiensten. Het 
systeem geeft in noodsituaties direct 
je locatie door. Pech langs de weg? 
Dan is het tijd voor Pechoproep. Heeft 
je Leon service of onderhoud nodig? 
Seviceafspraakplanning staat voor je 
klaar. Actieve planning en assistentie 
van SEAT; wat wil je nog meer?

Toegang op afstand.
Toegang op afstand met de  
SEAT CONNECT app. Leon open. Leon 
dicht. Gewoon via je smartphone. 
Verlichtingstatus? Ventileren? Check de 
app. Alles wat je wilt weten: de status van 
de auto, ritinformatie, rijgegevens...
Twijfels waar je jouw Leon hebt 
geparkeerd? Open de app en roep je 
auto. Hij antwoordt met getoeter en 
lichtsignalen. Jij. Je smartphone. Jouw 
Leon. Perfect teamwork.

Online infotainment.
Laat het web voor je werken.  
Profiteer 24/7 van digitale opties. 
Routekaarten 100% up-to-date? 
Check. Op vakantie? Stuur de route 
via je computer of smartphone. De 
Leon brengt je wel. Tanken of 
opladen? Check de locaties, 
openingstijden en prijzen. Navigatie, 
media en radio? Die bedien je 
gewoon met je eigen stem. Met voice 
control. Connected: er gaat een 
wereld voor je open.
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200% in control. 200% genieten. In jouw Leon ben jij de baas. 
Heb jij de regie. Met alle opties en instellingen binnen 
handbereik. Ga zitten. Kijk, kies en relax. Het nieuwe digitaal 
instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) geeft je alle informatie. 
Blijf moeiteloos up-to-date tijdens iedere rit. Heb je het 
mediasysteem gezien met 10 inch touchscreen? Jouw 
instellingen, jouw voorkeuren. Met slimme spraakbesturing. 
Houd je handen aan het stuur en zeg wat je wilt. De Leon 
luistert. Jouw stem bepaalt. 

Je eigen playlist luisteren in jouw nieuwe SEAT Leon?  
Connect je smartphone draadloos via Apple CarPlay en 
luister naar je eigen soundtrack via Spotify.

Fun en 
futureproof.



Iedere kilometer 
veilig.
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SEAT kijkt met je mee. Extra veiligheid op de 
weg, tijdens iedere rit. Intelligente en 
innovatieve technologie van de nieuwe SEAT 
Leon garandeert supersnel anticiperen en 
reageren. No worries.

Dodehoeksensor.
Dit systeem richt zich op de beruchte dode hoek. Twee 
radarsensoren scannen het verkeer aan de zijkant en aan  
de achterzijde van je auto tot een afstand van 70 meter. 
‘Onzichtbare’ weggebruikers? Lichtsignalen van de 
sfeerverlichting waarschuwen je. Extra blik op de weg,  
extra veilig. 



Vermoeidheidsherkenning. 
De nieuwe generatie Vermoeidheidsherkenning checkt 
regelmatig de toestand van de bestuurder. Tijdens het rijden 
te lang inactief? Het systeem remt twee keer.

Predictive Adaptive Cruise Control (PACC)
De frontradar van PACC scant de weg. Verkeer? Obstakels? 
Problemen? De Leon past direct de snelheid aan. De voordelen van 
cruise control, het gemak van meedenken. Het systeem combineert 
input van camera’s, navigatie en verkeersinformatie om de weg 
optimaal te lezen.

Uitstapwaarschuwing.
Op bestemming? Ook daar denkt en kijkt de Leon met 
je mee. Dit systeem scant de weg en geeft met signalen 
aan of er fietsers of voertuigen in de buurt zijn. 
Gedachteloos je portier openzwaaien – met alle risico’s 
- is er niet meer bij. 



Plug-in. 
Blijf rijden.

De nieuwe SEAT Leon eHybrid is niet zomaar een hybride. Ja, hij laadt de batterij op tijdens het rijden. 
Maar inpluggen op het stroomnet is ook een optie. Jouw Leon geeft voorrang aan elektrisch rijden. En 
schakelt over naar brandstof voor extra power.

De combinatie van elektro- en benzinemotor maakt van de Leon de meest handige hybride die er is. De 
plug-in 75 kW elektromotor vult de 1.4 liter TSI-motor aan. Het resultaat? 150kW/204pk power in totaal. 

Hoe ver kom je?
Minder uitstoot, meer kilometers. Volledig elektrisch? Zonder 
herladen rijd je zo’n 60 kilometer*. Een combi van elektrisch 
en brandstof? Dan is je actieradius maximaal 800 kilometer.  

Plug-in. Plezier. Prestatie.
Thuis of onderweg; het opladen van de nieuwe SEAT Leon 
eHybrid gaat probleemloos. Met een laadpunt ben je in  
3 uur klaar, met een gewoon stopcontact in 6 uur.



eHybrid.

*voorlopige gegevens
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Meer style. 
Meer klasse. 

Welkom.
Cirkelvormige lichtprojectie. Leon begroet je.  
Stralend en enthousiast. Stap in en start.

Verder kijken, beter zicht.
De slimme hoekpositie van de mistlampen zorgt voor 
beter zicht bij dichte mist, hagel of slagregens. 

Leon Style; tikkie eigenwijs. Jij ook? Dat komt goed uit. Welkom in de 
wereld van de Leon Style. Krachtig en compleet. Alles wat je nodig 
hebt om jouw Leon met nog meer Style te besturen. 



FR.



FR. 
Buitencategorie.

Dynamisch. Zelfverzekerd. Onderscheidend. Aantrekkelijk.  
Hou je van opvallend? Dan hou je van de FR. Van imposante  
18 inch velgen. Van stoere bumpers. Van sportief rijden door 
de FR-wielophanging. En het FR-logo? Dat show je met trots. 

Grip met luxe.
Multifunctioneel lederen  
stuur met FR-logo. 

Dat zit wel goed.
Sportief en relaxed? Check. Cool en comfortabel? 
Check. Stijlvol en dynamisch? Inclusief rode stiksels.



16
inch

17
inch

18
inch

DYNAMIC 17 inch
St 

SPORT 18 inch
COSMO GREY (Accessoire)

Velgen.

DYNAMIC 17 inch
FR

PERFORMANCE 18 inch 
MACHINED COSMO GREY
FR

URBAN 16 inch
R  St



Reference R  
Style St  

FR FR

Optioneel   

Bekleding.

STOF ZWART MET RODE STIKSELS FRSTOF ZWART/GRIJS R STOF ZWART/GRIJS St



PURE RED

MYSTERY BLUE

NEVADA WHITE

MAGNETIC TECH

CANDY WHITE

MIDNIGHT BLACKDESIRE RED  

Kleuren.





Fietsendrager. 
Veilig, muurvast en op slot. Transport 
op het dak. De Leon is er klaar voor. 
Jij ook?

Spatlappen.
Minder gespetter. Minder modder. 
Meer glans.

Jouw extra’s.
Sportieve lichtmetalen velgen.
18 inch. Extra prestaties. Extra stijl. Extra stoer.
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Afmetingen





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