Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SEAT Leon.
Informativni cenik za modelsko leto 2020.
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

CNG

DIZEL

BENCIN

Motor

Menjalnik

Koda

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

20.402

20.391

1.0 EcoTSI 85kW (115KM)

6-stopenjski ročni

5F12JX

17.876

1.5 EcoTSI Evo 96kW (130KM)

6-stopenjski ročni

5F1*IX

19.256

1.5 EcoTSI Evo 110kW (150KM)

6-stopenjski ročni

5F1*OX

21.466

21.455

1.5 EcoTSI Evo 110kW (150KM)

7-stopenjski DSG

5F1*OZ

23.468

23.457

2.0 TSI 213kW (290KM)

7-stopenjski DSG

5F168Z

1.6 TDI 85kW (115KM)

5-stopenjski ročni

5F129V

2.0 TDI 110kW (150KM)

6-stopenjski ročni

5F15PX

23.488

2.0 TDI 110kW (150KM)

7-stopenjski DSG

5F15PZ

25.612

1.5 TGI 96kW (130KM)

6-stopenjski ročni

5F12AX

21.778

1.5 TGI 96kW (130KM)

7-stopenjski DSG

5F12AZ

23.801

33.929

20.302

V primeru nakupa z gotovino ali na financiranje, povprašajte za dodatne prihranke pri pooblaščenem trgovcu SEAT.
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
Vsa vozila imajo vključeno Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Več o Podaljšanem jamstvu Porsche Slovenija si lahko preberete v brošuri objavljeni na seat.si ali povprašajte pri pooblaščenem trgovcu z vozili SEAT.
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SERIJSKA OPREMA: STYLE.
Opis opreme

Opis opreme

Števci in
prikazovalniki

Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium

Varnost

Zunanjost / design

Zunanji ogledali v barvi vozila

XDS + Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control

Zadnja izpušna cev (standard)

• Elektronska zapora diferenciala XDS

Notranjost / design Notranjost Style: kromirani dodatki

Stranski varnostni blazini spredaj in varnostni zavesi

Prestavna ročica oblečena v usnje
EPB (električna parkirna zavora) vključuje funkcijo Autohold
Asistenčni sistemi

Varnostni blazini za voznika in sovoznika, možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine,
kolenska varnostna blazina za voznika

Opozorilo za nepripet varnostni pas, električni kontakt v zaponki
Sedeži

Sprednja sedeža (za voznika in sovoznika) nastavljiva po višini

Tempomat

Ročna nastavitev višine sprednjih sedežev

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC

Voznikov sedež nastavljiv v ledvenem delu

Zunanjost / funkcije Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali

Pritrdišča ISOFIX

Notranjost / funkcije Električni pomik stekel spredaj in zadaj

Predal pod voznikovim sprednjim sedežem

Naslon za roke spredaj

Sprednja vzglavnika s sistemom WOKS

12V vtičnica spredaj

Oblazinjenje Style: tkanina

Dve bralni lučki spredaj, dve zadaj

Sprednja sedeža Standard

KLIMATSKA NAPRAVA
Samodejna klimatska naprava Climatronic, dvopodročna, s filtrom AirCare

Deljiv (1/3 - 2/3) in zložljiv naslon zadnje klopi
Ostalo

Obloga prtljažnega prostora

• Climatronic s kontrolo tlaka, brez CFC

Voznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom in držalom za kartice

• Sistem za dovod svežega zraka s kombiniranim filtrom

Sovoznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom

Volanski obroč

Večfunkcijski usnjen volanski obroč

Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Media System Colour 5’’
• 5’’ barvni zaslon na dotik
• 6 zvočnikov
• Bluetooth
• Aux-In, 1xUSB
• Antena za FM-sprejem

Kolesa / platišča

16’’ aluminijasta platišča Design 30/2
Pnevmatike 205/55 R16 91V (CNG 16’’ ROWI pnevmatike)
Zasilno rezervno kolo 16’’ (CNG: TyreFit)
Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah

Luči

Halogenska žarometa + LED-dnevne luči
Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
Funkcija dnevnih luči
Halogenske zadnje luči

Zaklepanje vozila

Daljinsko centralno zaklepanje (2 zložljiva ključa z ločenim gumbom za odpiranje prtljažnika)
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SERIJSKA OPREMA: XCELLENCE.
Opis opreme

Opis opreme

Števci in
prikazovalniki

Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium

Zunanjost / design

Dodatno zadnja zatemnjena stekla

*

Paket Exterior Chromed (kromiran okvir stranskih stekel)

*

Zaklepanje vozila

Kessy (sistem zaklepanja in zagona brez ključa) + gumb My Beat

Varnost

Varnostni blazini za voznika in sovoznika, možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine,
kolenska varnostna blazina za voznika
XDS + Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control

Zunanji ogledali v barvi vozila
Dvojna vidna izpušna cev

Elektronska zapora diferenciala XDS
*

Stranski varnostni blazini spredaj in varnostni zavesi

Notranjost / design Notranjost Xcellence: kromirani dodatki

Opozorilo za nepripet varnostni pas, električni kontakt v zaponki
Sedeži

Osvetljena sprednja pragova Xcellence
Asistenčni sistemi

Tempomat

Notranjost /
funkcije

Sprednja sedeža (za voznika in sovoznika) nastavljiva v ledvenem delu

Parkirni senzorji zadaj

*

Pritrdišča ISOFIX

EPB (električna parkirna zavora) vključuje funkcijo Autohold

*

Predal pod voznikovim sprednjim sedežem

*

Sprednja vzglavnika s sistemom WOKS

Električni pomik stekel spredaj in zadaj

Oblazinjenje Xcellence: tkanina

*

Naslon za roke spredaj

Športna sprednja sedeža Comfort

*

12V vtičnica spredaj

Deljiv (1/3 - 2/3) in zložljiv naslon zadnje klopi
Ostalo

Dve bralni lučki spredaj, dve zadaj
Klimatska naprava

Samodejna klimatska naprava Climatronic, dvopodročna, s filtrom AirCare
• Climatronic s kontrolo tlaka, brez CFC
• Sistem za dovod svežega zraka s kombiniranim filtrom

Volanski obroč

Usnjen večfunkcijski volanski obroč v posebnem designu Xcellence

*

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Media System Plus 8’’

*

Standard radio (Gen2)

Obloga prtljažnega prostora
Voznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom in držalom za kartice

Podvozje Comfort

Bluetooth
Glasovno upravljanje
Antena za FM-sprejem
17’’ aluminijsta platišča Dynamic 30/1

*

Pnevmatike 225/45 R17 91W

*

Zasilno rezervno kolo 16’’
Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah

* Dodatno k STYLE.

LED-osvetlitev notranjosti: LED-lučke: bralne lučke (spredaj in zadaj), ambientna osvetlitev
(točkovne lučke), osvetlitev kozmetičnega ogledala, osvetlitev prostora za noge spredaj,
osvetlitev predalčka Connectivity Box, osvetlitev prtljažnega prostora, osvetlitev predala
pred sovoznikovim sedežem

Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

Aux-In, 2xUSB

Luči

Tehnični paket: samozatemnitveno vzvratno ogledalo, senzor za dež in svetlobo, samodejna *
funkcija Coming&Leaving Home, brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev

Sovoznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom

8’’ barvni zaslon na dotik
8 zvočnikov

Kolesa / platišča

Sprednja sedeža (za voznika in sovoznika) nastavljiva po višini
Ročna nastavitev višine sprednjih sedežev

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC

Zunanjost / funkcije Električno pomični, poklopni in ogrevani vzvratni ogledali s parkirno funkcijo

*

Halogenska žarometa + LED-dnevne luči
LED-sprednji meglenki

*

LED-zadnje luči

*

*
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SERIJSKA OPREMA: FR.
Opis opreme

Opis opreme

Števci in
prikazovalniki

Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium

Zunanjost / design

Dodatno zatemnjena zadnja stekla

Luči
*

Zunanji ogledali v barvi vozila
Vidna dvojna izpušna cev

*

Športna odbijača

*

Napis modela
Notranjost / design Notranjost FR: kromirani dodatki

Asistenčni sistemi

*

Osvetljena sprednja pragova FR

*

EPB (električna parkirna zavora) vključuje funkcijo Autohold

*

Možnost izbire voznega profila SEAT Drive Profile

*

Daljinsko centralno zaklepanje (2 zložljiva ključa z ločenim gumbom za odpiranje
prtljažnika)

Varnost

Varnostni blazini za voznika in sovoznika, možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine,
kolenska varnostna blazina za voznika
XDS + Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control
Elektronska zapora diferenciala XDS
Stranski varnostni blazini spredaj in varnostni zavesi

Sedeži

Sprednja sedeža (za voznika in sovoznika) nastavljiva v ledvenem delu

*

Sprednja vzglavnika s sistemom WOKS

*

Ostalo

• Climatronic s kontrolo tlaka, brez CFC
Usnjen večfunkcijski športni volanski obroč v posebnem designu FR

*

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Media System Plus 8’’

*

8’’ barvni zaslon na dotik
8 zvočnikov
Aux-In, 2xUSB
Bluetooth
Glasovno upravljanje
Antena za FM-sprejem
Standard radio (Gen2)

* Dodatno k STYLE.

*

Športna sprednja sedeža Comfort

*

Obloga prtljažnega prostora
Voznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom in držalom za kartice

• Sistem za dovod svežega zraka s kombiniranim filtrom
Volanski obroč

17’’ aluminijsta platišča Dynamic 30/2

*

Pnevmatike 225/45 R17 91W

*

Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah

Oblazinjenje FR: tkanina
Deljiv (1/3 - 2/3) in zložljiv naslon zadnje klopi

Samodejna klimatska naprava Climatronic, dvopodročna, s filtrom AirCare

Zasilno rezervno kolo 16’’

*

Predal pod voznikovim sprednjim sedežem

Naslon za roke spredaj

Dve bralni lučki spredaj, dve zadaj

Kolesa / platišča

*

Pritrdišča ISOFIX

12V vtičnica spredaj
Klimatska naprava

Sprednja sedeža (za voznika in sovoznika) nastavljiva po višini
Ročna nastavitev višine sprednjih sedežev

Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Osvetlitev notranjosti, tip 2

*

Opozorilo za nepripet varnostni pas, električni kontakt v zaponki

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC

Notranjost /
funkcije

*

LED-zadnje luči
Zaklepanje vozila

Tempomat

Zunanjost / funkcije Električno pomični, poklopni in ogrevani vzvratni ogledali s parkirno funkcijo

LED-sprednji meglenki
Funkcija dnevnih luči

*

Osvetlitev prostora za noge spradaj in zadaj

Halogenska žarometa + LED-dnevne luči

Sovoznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom
Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
Podovozje FR

*
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SERIJSKA OPREMA: CUPRA.
Opis opreme

Opis opreme

Zunanjost / design

Kolesa / platišča

Dodatno zatemnjena zadnja stekla
Vidni športni izpušni cevi
Zunanji ogledali v barvi vozila
Športna odbijača Cupra
Napis CUPRA
Notranjost / design Notranjost CUPRA: kromirani dodatki
Stopalke v aluminiju
Osvetljena sprednja pragova CUPRA
Športna prestavna ročica CUPRA
Asistenčni sistemi
Tempomat
Kolutne zavore spredaj (črne)
Kolutne zavore zadaj (črne)
Možnost izbire voznega profila SEAT Drive Profile CUPRA z dinamičnim uravnavanjem
podvozja DCC
Elektronski stabilizacijski nadzor ESC
EPB (električna parkirna zavora) vključuje funkcijo Autohold
Zunanjost / funkcije Električno pomični, poklopni in ogrevani vzvratni ogledali s parkirno funkcijo
Notranjost /
Stropna obloga v črni barvi
funkcije
Brez predala za sončna očala v stropu
Naslon za roke spredaj
Naslon za roke zadaj
Deljiv (1/3 - 2/3) in zložljiv naslon zadnje klopi in sredinski naslon za roke zadaj
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
12V vtičnica spredaj
Dve bralni lučki spredaj, dve zadaj
Klimatska naprava Samodejna klimatska naprava Climatronic, dvopodročna, s filtrom AirCare
• Climatronic s kontrolo tlaka, brez CFC
• Sistem za dovod svežega zraka s kombiniranim filtrom
Volanski obroč
Obvolanske prestavne ročice pri DSG-menjalniku
Usnjen večfunkcijski športni volanski obroč v posebnem designu Cupra in z obvolanskimi
prestavnimi ročicami (tiptronic)
Multimedijski
Navigacijski sistem Standard 8’’ (vklj. povezljivost Wlan, funkcija Media Control)
sistemi - avdio in
Navigacijski sistem Standard
navigacija
Standard radio (Gen2)
8’’ barvni zaslon na dotik Smart Touch
8 zvočnikov
Aux-In, 2xUSB
Brezžična aplikacija RSE - Media Control
Glasovno upravljanje
Antena za FM-sprejem
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
• SD-kartica (kartografija Evrope)
Digitalni kombinirani instrument SEAT Digital Cockpit
Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik - aktivni info zaslon Entry

* Dodatno k FR.

*
*
*
*
*
*

Luči
Zaklepanje vozila
Varnost

*
Sedeži
*

*

Ostalo

*

*

*
*

19’’ aluminijsta platišča Cupra 30/2 (black high gloss)
Pnevmatike 235/35 R19 91Y
18’’ zasilno rezervno kolo
Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
SEAT Full LED: LED-sprednja žarometa s funkcijo dnevnih luči LED, samodejna nastavitev
žarometov SEAT LED Highway Assist, LED-sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji
v ovinek, LED-zadnje luči, LED-osvetlitev registrske tablice

*
*
*
*

Daljinsko centralno zaklepanje (2 zložljiva ključa z ločenim gumbom za odpiranje
prtljažnika)
Varnostni blazini za voznika in sovoznika, možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine,
kolenska varnostna blazina za voznika
XDS + Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control
Elektronska zapora diferenciala XDS
Stranski varnostni blazini spredaj in varnostni zavesi
Opozorilo za nepripet varnostni pas, električni kontakt v zaponki
Sprednja sedeža (za voznika in sovoznika) nastavljiva po višini
Ročna nastavitev višine sprednjih sedežev
Sprednja sedeža (za voznika in sovoznika) nastavljiva v ledvenem delu
Pritrdišča ISOFIX
Sprednja sedeža Comfort
Predala pod sprednjima sedežema
Sprednja vzglavnika s sistemom WOKS
Oblazinjenje Cupra: Alcantara
Deljiv (1/3 - 2/3) in zložljiv naslon zadnje klopi in sredinski naslon za roke zadaj
Tehnični paket: samozatemnitveno vzvratno ogledalo, senzor za dež in svetlobo,
samodejna funkcija Coming&Leaving Home, brisalci sprednjega stekla z nadzorom za
prekinitev
LED-osvetlitev notranjosti: LED-lučke: bralne lučke (spredaj in zadaj), ambientna osvetlitev
(točkovne lučke), osvetlitev kozmetičnega ogledala, osvetlitev prostora za noge spredaj,
osvetlitev predalčka Connectivity Box, osvetlitev prtljažnega prostora, osvetlitev predala
pred sovoznikovim sedežem
Obloga prtljažnega prostora
Voznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom in držalom za kartice
Sovoznikov senčnik s pokritim in osvetljenim ogledalom
Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
Podovozje Cupra

*
*
*

*

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.
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DODATNA OPREMA.
Opis

Koda paketa

AKCIJSKI PAKETI
Paket Style I.
17’’ aluminijasta platišča Dynamic 30/3
Navigacijski sistem Standard 8’’ (vklj. povezljivost Wlan, funkcija Media Control)
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + optični parkirni sistem OPS
Dodatno zatemnjena stekla
SEAT Full Link
Paket Style II.
Alarm (vklj. funkcijo Safe)
Navigacijski sistem Standard 8’’
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + optični parkirni sistem OPS
Dodatno zatemnjena stekla
SEAT Full Link
Paket Xcellence I.
17’’ aluminijasta platišča Dynamic 30/4 Machined
Navigacijski sistem Standard 8’’
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + optični parkirni sistem OPS
Panoramsko strešno okno
SEAT Full Link
Paket Xcellence II.
Kamera za vzvratno vožnjo
SEAT Full LED
Zimski paket
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + optični parkirni sistem OPS
Navigacijski sistem Standard 8’’
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
SEAT Full Link

 Serijsko

 Opcijsko

P26
PUB
ZN1
PZ1
PK2
PCO
PMK
P31
WAS
ZN1
PZ1
PK2
PCO
PMK
P29
PUA
ZN1
PZ1
PK2
PTC
PMK
P33
PCI
PXX
PW1
WAC
PK2
ZN1
PZ1
PMK

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

MPC* v EUR



−

−

−

1.227



−

−

−

1.049

−



−

−

1.180

−



−

−

1.860

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Koda paketa

Paket FR I.
18’’ aluminijasta platišča Performance 30/1
Navigacijski sistem Standard 8’’
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + optični parkirni sistem OPS
Panoramsko strešno okno
SEAT Full Link
Paket FR II.
Kamera za vzvratno vožnjo
SEAT Full LED
Zimski paket
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + optični parkirni sistem OPS
Navigacijski sistem Standard 8’’
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
SEAT Full Link

ZUNANJE BARVE
Univerzalna
Univerzalna
Kovinska
Posebna
Posebna

ZUNANJOST / DESIGN
Dodatno zatemnjena zadnja stekla
• Stranska stekla toplotno izolirana, temno tonirana (od B-stebrička in
zadnje steklo)
Paket Exterior Chrome s kromiranimi poudarki zunanjosti
• Kromiran okvir stranskih stekel

 Serijsko

 Opcijsko

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

P28
PUM
ZN1
PZ1
PK2
PTC
PMK
P34
PCI
PXX
PW1
WAC
PK2
ZN1
PZ1
PMK

−

−



−

1.409

−

−



−

2.069

Rdeča
(9M9M)
Bela (B4B4)











−

−

−

−



−

−

Brez
doplačila
265
622
723









758

PCO









221

PPW

−





−

169

Dinamično
siva (A8A8)
Poželjivo
rdeča (E1E1)

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opomba

8

MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

NOTRANJOST / DESIGN
Stropna obloga v črni barvi
Brez predala za sončna očala v stropu
Paket Black Interior
• Bleščeče črni elementi notranjosti: obrobe rež za zrak, obroba
infotainment sistema

ASISTENČNI SISTEMI
Sistem za nadzor prometa Front Assist
• Front Assist; brez ACC
• Mestna funkcija samodejnega zaviranja v sili City Emergency Braking
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
(deluje do 210km/h)
• Front Assist (PDQ)
• Funkcija zaznavanja pešcev + funkcija Stop&Go (le DSG)
Asistenčni paket 1
(High Beam Assist & Lane Assist)
• Večfunkcijska kamera
• Asistenca High Beam Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
Asistenčni paket 2
(High Beam Assist & Lane Assist, Traffic Sign Recognition)
• Večfunkcijska kamera
• Sistem za prepoznavanje prometnih znakov Traffic Sign Recognition
• Asistenca High Beam Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
Asistenčni paket 3 (le v kombinaciji z DSG)
(High Beam Assist & Lane Assist, Front Assist, ACC, Traffic Jam Assist,
Emergency Assist)
• Večfunkcijska kamera
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Razširjena proaktivna zaščita pešcev
• Asistenca High Beam Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist, sistem za
pomoč pri zastojih Traffic Jam Assist,sistem za pomoč v sili Emergency
Assist
• Front Assist za ACC High

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

PBR

Obvezno s PLP (Std pri XC)
Obvezno s PSS (Std pri XC)

−







220

−

−

−



334

PIN

MPC* v EUR

PDQ

Ni na voljo s PDW









278

WAC

Ni na voljo s PDW in/ali PDU









332

PDT

Obvezno s PSS









331

PDS

Obvezno s PSS in ZN1 ali ZN2









374

PDW

Obvezno s PSS
Ni na voljo z WAC in/ali PDQ









645

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Asistenčni paket 4 (le v kombinaciji z DSG)
(High Beam Assist & Lane Assist, Traffic Sign Recognition, Front Assist, ACC,
Traffic Jam Assist + Emergency Assist)
• Večfunkcijska kamera
• Razširjeni ukrepi za zaščito pešcev
• Front Assist za ACC High
• Sistem za prepoznavanje prometnih znakov Traffic Sign Recognition
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Asistenca High Beam Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči
• Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist, sistem za
pomoč pri zastojih Traffic Jam Assist,sistem za pomoč v sili Emergency
Assist
Paket Dynamic & Comfort Pack
(vklj. Dinamično uravnavanje podvozja DCC, progresivni servo volan in
Sport-HMI*) *Sport-HMI na voljo le v kombinaciji z ZB4, ZN1 ali ZN2
• SEAT Drive Profile in hidravlično blaženje DCC
• Progresivno krmiljenje
• Sprednje blaženje
• Zadnje blaženje
• Funkcija ECO
• Kolutne zavore spredaj
• Indikator obrabe zavornih ploščic
• Sprednji stabilizator* (*2.0 EcoTSI 140kW, 2.0 TSI 213kW, 2.0 TDI 135kW)
Paket Dynamic & Comfort Pack
(vklj. Dinamično uravnavanje podvozja DCC, progresivni servo volan in
Sport-HMI*) *2.0 TSI 213kW, 2.0 TDI 135kW
• SEAT Drive Profile in hidravlično blaženje DCC
• Progresivno krmiljenje
• Sprednje blaženje
• Zadnje blaženje
• Kolutne zavore spredaj
• Indikator obrabe zavornih ploščic
Parkirni senzorji zadaj
Parkirni senzorji spredaj in zadaj + optični parkirni sistem OPS
Kamera za vzvratno vožnjo

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

PDU

Obvezno s PSS in ZN1 ali ZN2
Ni na voljo z WAC in/ali PDQ









693

PDC XC

−



−

−

756

PDC FR

−

−



−

756

PAK
PK2

















331
541
210
236

PCI

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cupra: obvezno s PAK ali PK2

MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

11

Koda paketa

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

ZUNANJOST / FUNKCIJE
Predpriprava za vlečno kljuko

PRP

Ni na voljo z WGR







−

163

Vlečna kljuka (vgrajena v tovarni)

WGR

Obvezno s PG6
Ni na voljo s PRP
Ni na voljo za CNG







−

652









110









941







−

194

Električno pomični, poklopni in ogrevani vzvratni ogledali
s parkirno funkcijo
Panoramsko strešno okno

NOTRANJOST / FUNKCIJE
Shranjevalni paket
• Obloga prtljažnega prostora, shranjevalni prostori v prtljažnem prostoru
• Predala pod sprednjima sedežema
• Dvojno dno
• Naslon za roke spredaj
Naslon za roke zadaj

PFB
PTC

Vključuje PLP

WST

MPC* v EUR

PRA

Ni na voljo z WL1 ali WL3









113

Dvojno dno

PGN

Opcija le z dvojnim dnom samo pri
Cupra. Pri Style, XC in FR na voljo v
Shranjevalnem paketu WST

−

−

−



144

VOLANSKI OBROČ
Obvolanski prestavni ročici (pri DSG-menjalniku)

P1Z

−





−

166

 Serijsko

 Opcijsko

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - AVDIO IN NAVIGACIJA
Navigacijski sistem Standard 8’’
(vklj. povezljivost Wlan, funkcija Media Control)
Navigacijski sistem Standard
Standard radio (Gen2)
8’’ barvni zaslon na dotik Smart Touch
8 zvočnikov
Aux-In, 2xUSB
Brezžična aplikacija RSE - Media Control
Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Colour
Glasovno upravljanje
Navigacijski sistem Plus 8’’
(vklj. povezljivost Wlan, funkcija Media Control)
Navigacijski sistem High
Kartografija EU brez Mapcare (SD-kartica)
Radio High (Gen2)
8’’ barvni zaslon na dotik Smart Touch
8 zvočnikov
Aux-In, 2xUSB
Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Colour
Glasovno upravljanje
Full Link in brezžična aplikacija RSE - Media Control
Zvočni sistem BeatsAudio
• Zvočni sistem z nizkotonskim zvočnikom, ‘branded’ design 2
• Predal pod sovoznikovim sedežem
Digitalni kombinirani instrument SEAT Digital Cockpit
Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik - aktivni info zaslon Entry
DAB - Digital Audio Broadcasting
• Digitalni radijski sprejem
Kartografija Evrope (SD-kartica brez Mapcare)
Kartografija Evrope (SD-kartica z Mapcare)
Kartografija Evrope (z Mapcare)

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

ZN1

Obvezno s PZ1 ali PZ2
Ni na voljo z ZB4



-

-

−

877

-





−

389



-

-

-

1.479

-


-


-



991
632

ZN2

MPC* v EUR

PNB

Obvezno s PG6
Ni na voljo za CNG









463

PFK

Style: obvezno z ZB4, ZN1 ali ZN2
Ni na voljo za CNG









371









221
Brez
doplačila
115
115

PND
PZ1

Obvezno z ZN1









PZ2
PZ4

Obvezno z ZN1
Obvezno z ZN2













− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - DODATKI
SEAT Full Link
(vklj. Mirror Link + Apple Car Play + Android Auto)
Connectivity Box
(Brezžični polnilnik mobilnih telefonov + ojačevalnik signala GSM)

13

Koda paketa

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

MPC* v EUR

PMK

Obvezno z ZN1









160

PB2

Obvezno z ZB4, ZN1 ali ZN2









187

−


−


−
−
−
−
−
−
−

749
370
431
431
885
818
153

KOLESA / PLATIŠČA
17’’ aluminijasta platišča Dynamic 30/4 Machined

PUA



17’’ aluminijasta platišča Dynamic 30/3
18’’ aluminijasta platišča Performance 30/1
18’’ aluminijasta platišča Performance 30/2 Machined
Celoletne pnevmatike + 16” aluminijasta platišča
Celoletne pnevmatike za 17” aluminijasta platišča

PUB
PUM
PUK
PJ4
PJ6


−
−

−


−
−
−
−


18’’ zasilno rezervno kolo

PG6

Style, Xcellence in FR: na voljo le v
kombinaciji z WGR ali PNB









Brez
doplačila

LUČI
SEAT Full LED:
• LED-sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

PXX

Xcellence, FR:
Std LED sprednji meglenki in Full LED
zadnje luči


-






-

1.369
1.148

•
•
•
•

Za FR ni na voljo za PUK, PUM
Pri XCELLENCE mogoče v kombinaciji
s PUA

LED-sprednja žarometa s funkcijo dnevnih luči LED
Samodejna dinamična nastavitev žarometov(med vožnjo)
LED-osvetlitev registrske tablice
Zadnje luči LED

 Serijsko

 Opcijsko

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

ZAKLEPANJE VOZILA
Kessy (vstop in zagon brez ključa / Keyless entry + go) + funkcija My Beat
(utripanje gumba v rdeči barvi) + brez funkcije Safe
Kessy (vstop in zagon brez ključa / Keyless entry + go) + funkcija My Beat
(utripanje gumba v rdeči barvi) + funkcija Safe

VARNOST
Paket Varnost
(vklj. opozorilnike za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj in sistem
za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition)
• Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Opozorilo za nepripet varnostni pas, optično in akustično, električni
kontakt v zaponki
Alarm (vklj. funkcijo Safe)
• Radijsko daljinsko centralno zaklepanje, nadzorovano iz notranjosti vozila,
Safelock
• Protivlomni alarmni sistem, notranji nadzor, hupa in zaščita pred vleko
Alarm (vklj. funkcijo Safe)
• Sistem zaklepanja brez ključa Kessy+ funkcija Safe
• Protivlomni alarmni sistem, notranji nadzor, hupa in zaščita pred vleko

SEDEŽI
Usnjeno oblazinjenje v črni barvi
• Zimski paket,
• Nastavitev višine in ledvenega dela sprednjih sedežev
• Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev,
• Predala pod voznikovim in sovoznikovim sedežem
• Črna notranjost
Oblazinjenje Alcantara v črni barvi
• Črna notranjost
• Sprednja sedeža nastavljiva po višini in v ledvenem delu
• Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
• Naslon za roke zadaj
• Armaturna plošča v črni barvi
• Predala pod sprednjima sedežema

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

MPC* v EUR

PQS

Ni na voljo z WAS









332

PQC

Obvezno z WAS



−





332

PSP









144

WAS



−





298

WAS

−



−

−

298

WL1

Style obvezno s PFB
Ni na voljo s PRA
Pri Cupri vključuje tudi električni sedež
za voznika


−


−


−

−


1.762
1.936

WL3

Ni na voljo s PRA







−

889

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Školjkasta sprednja sedeža + ogrevana sprednja sedeža
• Brez žepov na hrbtni strani sprednjih sedežev
• Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena nastavitev
• Športna sprednja sedeža
• Brez nastavitve v ledvenem delu
Električno nastavljiv voznikov sedež
• V ledvenem delu (električno) nastavljiv voznikov sedež
• Po višini (električno) nastavljiv voznikov sedež, po višini nastavljiv (ročno)
sovoznikov sedež
• Brez predalov pod sprednjima sedežema
Poklopljiv sovoznikov sedež
(vodoravno poklopno naslonjalo sedeža)

OSTALO
LED-osvetlitev notranjosti
• LED-lučke: bralne lučke (spredaj in zadaj), ambientna osvetlitev
(točkovne lučke), osvetlitev kozmetičnega ogledala, osvetlitev prostora
za noge spredaj, osvetlitev predalčka Connectivity Box, osvetlitev
prtljažnega prostora, osvetlitev predala pred sovoznikovim sedežem
Zimski paket
• Indikator nivoja tekočine za pranje
• Ogrevanje sprednjih sedežev, ločena nastavitev
• Ogrevane šobe za pranje žarometov (spredaj)
• Sistem za pranje žarometov
Tehnični paket
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev in
senzor za dež in svetlobo
• Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
• Dnevne luči LED + funkcija Coming&Leaving Home
Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija - 5 let
Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija - 6 let

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

STYLE

XCELLENCE

FR

CUPRA

PL6

Vklj. gretje sprednjih sedežev; brez
ledvene opore
Ni na voljo s PFX/PFZ in/ali WL1

−

−

−



1.352

PFZ

Obvezno z WL3 (CUPRA - STD)
Brez predala pod sedežem zaradi
tehnične omejitve
Pri Cupra ni na voljo s PL6.









286

PAD

Ni na voljo z WL1 ali WL3



−

−

−

73

PLP









84

PW1









476

PSS









121

SI5
SI6













293
586

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

MPC* v EUR

Sestavi si svojega SEAT Leona.
KONFIGURATOR

Odpelji SEAT Leona na testno vožnjo.
TESTNA VOŽNJA

Preveri ugodno ponudbo za SEAT Leona.
AKCIJSKA PONUDBA

Brezplačna Asistenca SEAT
Asistenca SEAT - jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah, ko z vozilom zaradi okvare ostanete na cesti. Manjša popravila bomo
opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš SEAT za vožnjo pripravljen v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom.
Tako boste mobilni tudi takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo SEAT.
24 ur na dan lahko pokličete na brezplačno številko klicnega centra:

080 19 40 (ali iz tujine: +386 1 582 51 02)

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene.
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,7 - 4,2 l/100 km in 158 - 95 g/km. Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov SEAT, so brezplačno na
voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu SEAT in na www.seat.si. Dne 01. 09. 2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni
preskusni postopek za lahka vozila (WLTP). Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v tem ceniku zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem
standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani www.seat.si, oz. pri pooblaščenem trgovcu SEAT
Datum izdaje 1. 9. 2019
Št. izdaje 2019/2

Proizvajalec: SEAT S.A., Španija
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana

