León
Nou SEAT

Impulsat amb actitud positiva. El nou SEAT León és aquí, amb un nou
i elegant disseny, un interior més còmode i total connectivitat.
Necessites espai? El nou León Sportstourer et permet portar
més equipatge. Vols el rendiment del León amb menys emissions?
El León e-Hybrid et brinda una experiència de conducció elèctrica.
Una imatge més esportiva. Totalment connectat. Més opcions de
motoritzacions. Ara tens fins i tot més maneres de brillar amb el
nou León.

Nascut sota el sol.

Audaç. Fort. Connectat.

DISSENY EXTERIOR

Les primeres impressions tenen una brillantor
intensa. La nova graella frontal, el llum LED del
darrere infinit. El nou SEAT León té un aspecte
i un estil més seductors que mai. El suau flux de
les superfícies i les línies dinàmiques aporten al
León un esperit més fresc i més esportiu.
Els intermitents dinàmics indiquen cada un dels
seus atractius girs. Els característics blísters
aporten moviment i energia, afegint a la teva
conducció una sensació més emocional. Un cotxe
que destaca. Fins i tot quan no està en moviment.

Un envolupant llum LED ambiental et dóna la benvinguda
a l’interior. Ara, tria el to adequat que encaixi amb el teu estat
d’ànim. Però no són només colors. Els LED connecten amb sensors
avançats a l’exterior, llançant alertes que poden prevenir col·lisions.
El nou interior està totalment equipat, és elegant i té unes majors
proporcions per oferir-te més comoditat a l’habitacle. El quadre
d’instruments ara està lleugerament inclinat envers el conductor
per a un millor accés al sistema de navegació de 25,4 cm (10").
Et ve de gust un toc esportiu? Tria el volant multifuncional de cuir
esportiu. Tria’l i fes-lo teu. Tria’l i gaudeix-lo.

DISSENY INTERIOR

Visca la llum.

El teu cotxe.
Sempre connectat.
Vols una experiència digital fluïda? El nou SEAT León et manté permanentment
connectat. Darrera del volant o fora del teu cotxe. Descarrega’t l’App SEAT
CONNECT i utilitza el teu Smartphone per accedir a les dades del vehicle. O obre
SEAT CONNECT a través de la pantalla tàctil per començar a planificar la teva
ruta o organitzar la teva playlist. Ara pots trobar places d’aparcament, veure
mapes de trànsit en temps real i obtenir informació de la teva ruta per millorar
encara més la teva experiència. Sempre allà, sempre connectat. Això és el que
significa la connectivitat real.
Descobreix els Paquets de Serveis de SEAT CONNECT. Experimenta la llibertat
de la connectivitat total.

Paquet de
Seguretat i Servei.

Obre l’aplicació per comprovar l’estat dels
llums i de la ventilació del teu vehicle.
Captura totes les dades sobre la teva
conducció. Comprova a l’instant si estàs
superant el límit de velocitat a la teva zona.
I no et preocupis si oblides on has aparcat
per última vegada. Simplement, obre
l’Accés Remot i el teu León activarà la
botzina i els llums per indicar-te on ets.
Tu, el teu Smartphone i el teu León.
L’equip perfecte.

Servei
d’infoentreteniment en línia.

Un estil de vida digital significa tenir el teu
contingut disponible les 24 hores del dia
7 dies a la setmana. Dins i fora del teu cotxe.
Mantingues els teus mapes constantment
actualitzats, planifica el teu proper viatge
i envia’l des del teu ordinador o el teu
Smartphone al teu cotxe. Troba on fer
benzina pel camí i comprova els preus i els
horaris. Pots fins i tot usar el control de veu
per accedir a destins, a les xarxes i a la ràdio.
Estant totalment connectat, les possibilitats
són infinites.

CONNECT

Necessites assistència urgent en carretera?
La Trucada d’Emergència Privada detecta
un accident tan bon punt es produeix
i automàticament envia la teva localització
als serveis d’emergència. Has d’avisar
d’algun contratemps tècnic? Fes-ho amb
la Trucada d’Avaria. T’has de posar en
contacte amb nosaltres o programar un
servei? Atenció al Client i Programació de
Serveis s’encarregaran de fer-ho.

Servei
d’Accés Remot.

TECNOLOGIA

El teu nou SEAT León et manté en contacte. Què necessites per
anar on vas? El nou quadre de comandaments Digital Cockpit
permet mostrar mapes de navegació amb informació sobre la
ruta. Com vols arribar-hi? Just al costat, hi trobaràs un sistema
de navegació de 25,4 cm (10") d’alta resolució amb una pantalla
tàctil personalitzable i control de veu. Mantingues les mans al
volant i digues al teu León on vols anar. Ell t’hi portarà.

El futur té un
aspecte brillant.

Viatjar es posa
més interessant.
Per què preocupar-se? Tens el nostre
suport. El nou SEAT León combina
rendiment amb avançats sistemes
d’assistència a la conducció. Una
tecnologia de seguretat intel·ligent
que anticipa i reacciona davant de
qualsevol situació a la carretera. Fins
i tot abans que ho hagis de fer tu.

Detector d’angle mort.

SEGURETAT

De vegades, els vehicles que s’acosten poden quedar fora de
la nostra visió. Llavors és quan entra en joc el detector d’angle
mort. Detecta els vehicles que s’apropen fora de la teva visió
i t’avisa amb un senyal en l’envolupant llum ambiental.
Gràcies als dos sensors de radar de la part posterior del
cotxe, la detecció de l’angle mort pot detectar-ne la presència
en un rang de 70 metres.

Control de creuer adaptatiu predictiu.

Utilitzant un radar davanter per inspeccionar la carretera,
l’ACC s’avança permanentment als perills del davant.
Ja sigui un cotxe adreçant-se al teu carril o un revolt
perillós que agafes massa ràpid, el teu León sempre
està preparat per reduir la velocitat. El sistema utilitza
càmeres i el sistema de navegació per analitzar els
revolts i els límits de velocitat en el control de velocitat.

Assistent de Sortida segura.

Garantir la teva seguretat en el teu viatge no acaba al
lloc de destí. En disposar-te a sortir del teu León,
l’assistent de sortida segura detecta possibles obstacles
com trànsit o bicicles que puguin venir cap a tu. Unes
alertes acústiques i visuals t’avisen que obrir la porta
podria provocar una col·lisió.

Endolla’l.
Brilla.

e-Hybrid.

El nou SEAT León e-Hybrid és molt més que un cotxe híbrid convencional.
Com la majoria dels híbrids, recarrega la seva bateria automàticament. Però
també es pot endollar. Això significa que utilitza primer el seu motor elèctric,
recorrent només al motor de benzina per tenir més potència. Per recarregar-lo,
simplement endolla’l a una xarxa elèctrica convencional.

Recorre el teu camí.

Com de lluny vols anar? Utilitzant només la bateria
elèctrica pots conduir fins a 60 km* sense recarregar-lo.
I combinant elèctric i benzina, el León e-Hybrid pot
arribar a 800 km*.

Endolla’l, arrenca’l, rendeix.

Recarregar el teu nou SEAT León e-Hybrid
és fàcil i ràpid. A casa o a la carretera
sempre obtens més del que esperes.

* Dades provisionals

La combinació benzina-elèctric el converteix en l’opció de baixes emissions
més còmoda entre totes les que hi ha. El motor elèctric de 75 kW (100 CV)
es combina amb el motor TSI d’1,4 litres per aconseguir una potència total de
150 kW (205 CV).

El següent
nivell del León.
De vegades paga la pena fer un pas més per arribar on
desitges. L’FR aporta encara més actitud i un toc més
esportiu al León. El control de xassís adaptatiu de l’FR
t’ofereix una conducció més dinàmica, els para-xocs
esportius, les llantes d’aliatge de fins a 46 cm (18") més
grans i el logotip FR a la part posterior t’aporten una
imatge més imponent.

Acabat FR.

Totalment fascinant.

Amb el volant multifuncional de cuir esportiu
amb detalls FR i el SEAT Drive Profile amb
selector de modes de conducció, millora
cada minut a la carretera.

Seu amb actitud.

Els nous seients esportius del nou
León FR t’envolten còmodament.

Un aspecte imponent.
L’acabat Xcellence equipa tot el que necessites. Detalls
elegants i tocs esportius. L’aire fresc i renovat del nou
SEAT León es deixa veure per tot arreu, des dels seus fars
Full LED fins a la seva sofisticada graella davantera.

Una bona imatge.

La sofisticada graella davantera amb detalls
cromats fa que aquest acabat destaqui per
sobre de la resta.

Qualsevol hora és bona.

Els fars Full LED són la combinació de bon
disseny i tecnologia. A més, milloren la teva
seguretat. Ara, surt i gaudeix.

Acabat Xcellence.

Més estil.
Més substància.
Benvingut al teu món. L’acabat Style del León té molt de què
presumir per dins i per fora. Des de les llantes d’aliatge de fins
a 43 cm (17") fins a tots els elements clau imprescindibles dins
i fora, l’acabat Style és per a aquells que saben el que volen.

Acabat Style.

Tens via lliure.

Comparteix, escolta i navega amb Apple
Car Play™, Android Auto™ o Mirror Link™
siguis on siguis.

Hi veus més, hi veus millor.

Els llums antiboira amb funció cornering
t’ajuden a veure-hi a través de la boira
i a agafar aquells revolts difícils.

Llantes.

41 cm
(16")

URBAN 41 cm (16")
LLANTES D’ACER

URBAN 41 cm (16")
LLANTES D’ALIATGE

DYNAMIC 43 cm (17")
LLANTES D’ALIATGE

DYNAMIC 43 cm (17")
LLANTES D’ALIATGE

R

R

St

43 cm
(17")

St

XC

DYNAMIC 43 cm (17")
LLANTES D’ALIATGE
FR

46 cm
(18")

PERFORMANCE 46 cm (18")
LLANTES D’ALIATGE
MECANITZADES
XC

PERFORMANCE 46 cm (18")
LLANTES D’ALIATGE
MECANITZADES
FR

Reference
Style
Xcellence
FR
De sèrie
Opcional

R
St
XC
FR

Colors.

VERMELL DESIRE

Reference
Style
Xcellence
FR
De sèrie
Opcional

XC FR

R
St
XC
FR

VERMELL

R

St XC FR

BLANC NEVADA

R

St XC FR

BLANC

R

St XC FR

BLAU MISTERY

R

St XC FR

GRIS MAGNETIC

R

St XC FR

NEGRE MIDNIGHT

R

St XC FR

Tapisseries.

TELA

TELA

R

FR

TELA

St

TELA

XC

Reference
Style
Xcellence
FR
De sèrie
Opcional

R
St
XC
FR

Fes-te’l teu.
Llantes d’aliatge

Sport 46 cm (18").

Afegeix un nivell extra de rendiment
i d’estil amb unes llantes d’aliatge de
46 cm (18").

Portabicicletes.

Segur i estable, el portabicicletes
amb pany t’ajuda a preparar-te per
emprendre la teva propera aventura.

Parafangs.

Capeja el temporal i redueix els
esquitxos amb uns parafangs subtils
encara que elegants.

ACCESSORIS

* Faldons laterals disponibles a partir de la setmana 48/20

Dimensions.

*Model amb 195/65 R15 ET45.
Totes les unitats són en mil·límetres (mm).

*Model amb 195/65 R15 ET45.
Totes les unitats són en mil·límetres (mm).

SEAT aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les
especificacions, sense previ avís. La informació que apareix en aquest catàleg ha de servir de simple referència.
Les fotografies que il·lustren el catàleg poden incloure equipament opcional. SEAT ha fet un esforç considerable
perquè tota la informació sigui adequada en el moment de la publicació del catàleg però és recomanable que
feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari SEAT per si s’ha actualitzat alguna dada. Aquest vehicle
i tots els seus components així com els recanvis originals, han estat dissenyats i fabricats d’acord amb
la Normativa Legal destinada a prevenir i reduir al mínim la repercussió al Medi Ambient, mitjançant la utilització
i la valorització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un adequat
reciclatge per a la conservació i la millora de la qualitat ambiental. Per tal de complir els objectius de
descontaminació i foment del reciclatge i la reutilització de components dels vehicles al final de la seva vida útil,
s’ha creat a Espanya una extensa Xarxa de Centres Autoritzats, entre els quals recomanem els adherits
a (amb la denominació de) SIGRAUTO (per a consultes, www.sigrauto.com), que garanteixen el seu adequat
tractament mediambiental, als quals us haureu d’adreçar per al seu lliurament, sense desmuntatge previ
de components del vehicle. El Centre Autoritzat oferirà el Certificat de Destrucció per obtenir la baixa del
vehicle a la DGT.

04/2020. Imprès a Espanya.

