
SEAT Leon.



1953. De eerste SEAT rolt van de lopende band en brengt 
heel Spanje in beweging. Meer dan 60 jaar later bewegen wij 
mensen wereldwijd. Geïnspireerd door bruisend Barcelona, 
gedreven door onze roots. Die inspiratie zit in het DNA van 
iedere SEAT. De Spaanse energie is letterlijk en figuurlijk onze 
brandstof; 50% van de energie van het productieproces komt 
van de mediterrane zon. Barcelona is niet te stoppen. Wij ook 
niet. Stilstaan is gewoon geen optie. 

Created in 
Barcelona.
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Het leven zit vol kansen. SEAT 
helpt je ze te zien en te grijpen. 
Kies je eigen koers. In je eigen 
tempo. Op jouw eigen wijze. En 
geniet van beweging en 
verandering. Blijf vooral niet 
stilstaan, dat is achteruitgang. 
Doorbreek de dagelijkse sleur 
en stap in. Ga op weg en geniet.

Geef gas.
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Je hebt volgers en 
vooroplopers. Dertien in een 
dozijn, of kop boven het 
maaiveld. Bescheiden beige 
of karaktervol met kleur. Zij 
die van het alledaagse iets 
bijzonders weten te maken. 
En iedere minuut optimaal 
benutten. Ze genieten van 
het kleine, maar waarderen 
ook XL. Net als de SEAT Leon. 
Dus; radio aan, raampje naar 
beneden, shinen met die 
LED-koplampen en genieten 
van alle extra’s. Waar wacht 
je nog op?

Lef je 
leven.
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Exterieur

Zeg maar dag tegen het alledaagse. De SEAT Leon is 
design met durf en daadkracht. Aerodynamische 
looks en scherp lijnenspel. Modern, ergonomisch, 
energiek en indrukwekkend. En dat alles 
gecombineerd met een flinke dosis state-of the-art 
technologie. Zo geef je iedereen het nakijken.

Vol 
zelfvertrouwen.
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Exterieur

Schoonheid herken je direct. 
De kleinste details maken het 
verschil. Subtiele knipogen die 
je hart doen overslaan en het 
hoofd op hol brengen. Kijk 
naar dat panoramische schuif/
kanteldak, naar die stoere 19 
inch velgen en die fraaie 
gesigneerde grille…Mooi hè.

Ik zie, 
ik zie wat jij 
ook ziet.
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Interieur

In de SEAT Leon draait alles om jou. En zo 
hoort het. Van het dashboard met 8 inch 
touchscreen tot de ergonomische stoelen 
met geweldige bekleding, van de ruime 
kofferbak tot de elektrische handrem; wij 
denken aan je. Overal en altijd. Zodat jij 
achterover kunt leunen en geniet van 
iedere kilometer. 

Jij beslist.
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Technologie

De SEAT Leon is tot aan de rand gevuld met 
slimme technologie. Full Link technologie 
koppelt je auto aan je smartphone. En met die 
handige draadloze oplader is die smartphone 
natuurlijk altijd opgeladen. En dan hebben we 
ook nog een energiebesparend Start/stop-
systeem dat de motor automatisch aan- en 
uitzet. Dat wil jij toch ook?

Ontdek 
het zelf.
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Technologie

Ga ervoor.
De SEAT Leon denkt met je mee. Parkeren? 
Park assist scoort voor stuurkunsten altijd 
een 10, hoe krap het parkeervak ook is. Doe 
je het liever zelf? Dan helpen de slimme 
parkeersensoren voor en achter je een 
handje. En achteruitrijden is ook geen 
probleem voor de Leon. Jij kijkt vooruit, de 
achteruitrijcamera doet de rest. 



Veiligheid

Daar doen we geen concessies aan. Nooit. Veilig 
rijden en heelhuids thuiskomen, daar draait het om. 
Voor jou en andere weggebruikers. Natuurlijk let 
je goed op, maar wij denken met je mee. Adaptive 
cruise control regelt de afstand tussen jou en je 
voorganger. Stapvoets in de file helpt Traffic jam 
assist. Dreig je ongemerkt je rijbaan te verlaten? 
Dan stuurt Lane assist een beetje bij.

Op de eerste, 
tweede en 
derde plaats.
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Om jouw veiligheid én de 
veiligheid van anderen te 
vergroten doen we er een 
schepje bovenop. De 
sensoren van de 
Voetgangersbescherming 
activeren een noodstop als je 
niet op tijd reageert. 
Vermoeidheidsherkenning 
reageert op signalen van 
concentratieverlies. En 
Verkeersbordenherkenning 
geeft ‘let op’ seintjes op het 
display; van maximum 
snelheid tot inhaalverboden.

Samen 
goed op 
weg.

Veiligheid
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Reference.

22



Meer dan 
genoeg.

Lekker op weg.

Jouw eigen keuze.

Het Media System Colour 
maakt het je onderweg 
makkelijk. Met een 5 inch 
touchscreen en bluetooth 
ben je overal en altijd 
verbonden. 

Kies de bekleding die bij 
je past. Een mooie mix 
van stijl, comfort 
en kwaliteit.

Waarom zou je meer willen? De referenties 
van de Reference zijn meer dan goed. 
Kwaliteit, stijl, technologie en comfort. 
Probeer het gewoon zelf.



Style.
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Alles wat je nodig hebt en meer. Geniet van 
kwaliteit en comfort met extra's als 
climatronic en Cruise control.

Next level.

Alcantara® bekleding.

Mag het ietsje meer zijn?

Klasse en zitcomfort met de 
Alcantara® bekleding. 
Met minder neem jij toch 
geen genoegen?

Optionele 17 inch 
lichtmetalen velgen. Een 
kleine verandering met 
groot effect. Dus…



Xcellence.
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Verwen jezelf. Kies voor kwaliteit, klasse en comfort. 
Geniet van de subtiele details in chroom. Het uiterlijk, 
perfectie, precisie en de beste technologie van de 
Xcellence passen bij bestuurders die excellent 
herkennen en waarderen. 

Extra luxe.

Altijd zichtbaar.

Full LED-verlichting 
achter. Zo blijf je nooit 
onopgemerkt.

Mooi formaat.

17 inch lichtmetalen 
velgen. Klasse in 
iedere inch. 



FR.

28



Klaar voor de start…

Trots en uitdagend met 
de FR-initialen op de 
grille. Niet geschikt voor 
fans van bescheiden en 
onopvallend.

Optionele 18 inch 
 lichtmetalen velgen. 
 Startklaar, hongerig naar 
extra kilometers.

Hier gaat je hart sneller van kloppen. Kies voor 
Desire Red en show schaamteloos je passie voor 
snel, stijl en stoer. Uitgevoerd met exclusieve 
FR-accenten en sportieve lichtmetalen velgen. 

Verleg je grens.

Eigen karakter.



CUPRA.
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Prominent logo. Gestroomlijnd. Geweldige 
performance en de nieuwste technologie.
De CUPRA kan niet anders: 200% power 
en prestaties.

Passie met 
power.

Krachtig met karakter.

Stijlvolle details.

De eretitel CUPRA krijg je 
niet zomaar, daar moet je 
wel wat voor doen. 
Geschikt voor omdenkers 
en eigen koerskiezers die 
graag een beetje opvallen.

Zo mooi in het zwart. 
Donker gedistingeerd, 
elegant en toch stoer.



Dynamic 30/1 
Xcellence (standaard)

Dynamic 30/2 
FR (standaard)

17 inch

Velgen.

CUPRA 30/2 Piano Black
CUPRA (standaard)

18 inch 19 inch

Dynamic 30/3
Style (optioneel)

16 inch

17 inch

Design 30/1
Reference (standaard)

Design 30/2
Style (standaard)

Performance 30/1 
FR (optioneel)

Performance 30/2 Machined
FR (optioneel)

Dynamic 30/4 Atom Grey 
Style (optioneel)

Dynamic 30/4 Piano Black
Xcellence (optioneel)

32



Accessoire velgen.

Black Performance

19 inch

18 inch

CupRacer Grey



Nevada White - Metallic lak Candy White - Signaallak

Kleuren.

Midnight Black - Metallic lak Desire Red - Metallic lak

Magnetic Tech - Metallic lak

Mystery Blue - Metallic lak
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Bekleding.

Stof Tesil Zwart - Style (standaard) Alcantara® Zwart - Style (optioneel) 

Stof Techny Zwart - FR (standaard) Alcantara® Zwart - FR (optioneel)

Alcantara® Zwart / Carbon - CUPRA (standaard) 

Alcantara® Zwart / Carbon Bucket seats - 
CUPRA (optioneel) 
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FR
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Aerodynamisch, zitten als gegoten en 
passen perfect. Verkrijgbaar voor de 
Xcellence en Style uitvoering, in Black, 
Desire Red of Mystery Blue.

Strakke sideskirts.

De SEAT Leon is zelfverzekerd. Doe jij er nog een 
schep bovenop? Kies voor extra karakter en meer 
eigenheid. Een dubbele dosis stoer en sportief. 
Dat zie je, dat voel je.

Prestatie.

Meer dynamiek, meer durf. Boost je 
bumper en geef je SEAT Leon een 
eigen gezicht. Heb je een Style of 
Xcellence? Kies dan uit Black, Desire 
Red of Mystery Blue. Voor de FR is de 
kit in alle bodykleuren verkrijgbaar.

Stylingkit.

Extra aerodynamisch, extra sportief. 
Mooi en makkelijk te monteren. 

Spoiler en achterbumpers.



Hou je van anders dan anders? Mooi. Je eigen stijl. 
Je eigen looks. Kleine veranderingen, groots effect. 
Kies jij maar.

Exterieur.

Zilverkleurig subtiel. Mooi 
minimalistisch. Fraai accent aan de 
achterzijde van jouw SEAT Leon. 

Sierlijst achterklep.
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Bescherm ook je interieur met deze 
rubberen vloermattenset. Deze 
vierdelige set past perfect in de 
contouren van jouw Leon.

Doe eens creatief met kleur en kies 
voor contrast. Wat dacht je van 
Black, Desire Red of Mystery Blue? 

All weather matten.

Buitenspiegels.



Transport.

Dakkoffer.

Zit je auto vol? Dan benutten we het dak. 
Berg je bagage veilig op in de deze 
aerodynamische box. Makkelijk en snel te 
monteren en aan beide zijdes te openen. 
Daar is over nagedacht.

Jouw SEAT Leon staat altijd voor je klaar. Ook voor 
het transport van extra bagage en sportartikelen. 
Met deze handige accessoires hoef je nooit iets 
achter te laten. 
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Aloha. Klaar voor de beste surfspots? 
Bevestig je board op de verstelbare 
dakhouder en de SEAT Leon brengt je 
snel en safe naar de kust. Er is plek 
voor 2 planken, dus team up! 

Surfboardhouder.

Lekker naar buiten op twee wielen is 
ook leuk. Met deze aerodynamische 
dakdrager met anti-diefstal slot neem 
je zonder problemen je bike mee. Waar 
ga je naartoe?

Fietsendrager.

Lang, kort, breed, smal…Met de 
verstelbare dakdragers van de SEAT 
transporteer je alle vormen en 
formaten klemvast op het dak. 

Dakdragers.



Afneembare trekhaak.

Soms is functie belangrijker vorm. 
Blijft de aanhanger, fietsenrek of 
caravan thuis? Verwijder dan de 
trekhaak. Kleine moeite.

Doen waar je zin in hebt. Meenemen wat je mee wilt 
nemen. Daar heb je de SEAT Leon voor. Te veel 
bagage? Dat past er niet meer bij? Welnee. Voor elk 
excuus heeft de Leon een slimme oplossing. Extra 
transport regel je gewoon zelf. Met SEAT.

Transport.
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Aluminium rek met rubberen houders, 
voor het vervoer van maximaal 
6 paar ski’s of 4 snowboards. 
Op naar de sneeuw!

Skirek.

Het uitschuifbare systeem maakt het 
meenemen van ski’s en snowboards 
tot een heel koud kunstje. 

Skihouder Xtender.



Mis niets.
Wil je niets missen? 

Blijf op de hoogte via social media en onze apps. Online kun je jouw uitvoering van de 
nieuwe 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 in 
de prijslijst om te zien bij welke uitvoeringen de Mijn SEAT app standaard beschikbaar 
is. Voor meer informatie over de app zelf kijk je 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

 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

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.
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 0800-0242500. 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 hoeft je auto alleen nog voor 
onderhoud te komen als het echt nodig is. Deze variabele intervallen 
zijn afhankelijk van het aantal koude starts en het rijgedrag. 
De boordcomputer herinnert je er zelf aan wanneer (in tijd en 
kilometers) de twee belangrijkste elementen van onderhoud, de 
olieservice en de inspectieservice aan de beurt zijn. De eerste keer 
is de termijn voor beide elementen maximaal 2 jaar of 30.000 
km, wat het eerst wordt bereikt. Vervolgens is de termijn voor de 
inspectieservice altijd maximaal 1 jaar of 30.000 km en die van 
de olieservice maximaal 2 jaar of 30.000 km. Rijd je wat meer 
kilometers, dan vallen deze momenten meestal samen en spreken 
we over Longlife Onderhoudsservice. Door deze manier van 
onderhoud sparen we het milieu en blijft je SEAT in topconditie!

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.

/  Je hebt één aanspreekpunt, je SEAT-dealer.
/  24 uur per dag, 7 dagen in de week gratis SEAT 

Mobiliteitsservice.



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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