
L E O N



 GET READY
 FOR 
THE RIDE 
OF YOUR 
LIFE



CUPRA. עוצמה בכל קנה מידה.
סיאט מזמינה אותך לגלות מחדש עולם שלם של עוצמה.

מנוע טורבו 2.0 ליטר המפיק 290 כוחות סוס
ומאפשר להגיע מ-100-0 ב-5.7 שניות.

כל מה שהכרת ברכב, עומד להשתנות. טכנולוגיית רכב מתקדמת 
בעיצוב פורץ דרך שלא משאיר מקום לספק.

SEAT LEON CUPRA מבטיחה הרבה ומקיימת הכל.



מערכת דיפרנציאל קדמי מכאני 
)Front Differential Lock(

מערכת בקרה אלקטרונית ייחודית, המותאמת לנהיגה ספורטיבית 
מתקדמת ומאפשרת ליהנות מנהיגה מדוייקת ויציבה גם בכניסה 

לעקומות חדות. המערכת מופעלת באופן עצמאי בעת כניסה 
לסיבובים ועקומות במטרה לשמור על מומנט גבוה ותחושת ביטחון, 

הודות לכושר התמרון והאחיזה האופטימליים של הגלגלים הקדמיים 
)גלגלי הנעה( ניתן לחוש את העוצמה לאורך כל הדרך.

מערכת שילדה אדפטיבית 
 )Dynamic Chassis Control( 

מערכת המאפשרת שליטה על קשיחות בולמי הזעזועים באמצעות 
בקרה אלקטרונית. מטרתה להעצים את תחושת שליטת הנהג ברכב 

וזאת על ידי מגוון עוצמות של קשיחות הבולמים, בהתאמה לאופי 
הנהיגה ותנאי השטח.

CUPRA
• אפשרות להעצמת החוויה הספורטיבית על ידי שדרוג למושבי

.BUCKET ספורט   
• מושבים חשמליים מפנקים שמתכווננים לנוחות מושלמת,

   עם שליטה מדויקת בגובה ובזווית המושב.

שיא הנוחות



CUPRA BLACK LINE
בין אם תבחר בעיצוב אלגנטי, קלאסי, מוחצן או מאופק, ה-CUPRA מזמינה אותך ליהנות מהרוח הדינאמית 

והביצועים הספורטיביים שלה. באמצעות חבילת הצבע הייחודית BLACK LINE הכוללות, בין השאר, מראות צד, 
כיתוב על דלת תא המטען, מסגרת גריל קדמית, חישוקי "19, קליפרים אדומים ועוד.



חדש! דלת הרכב ניתנת לפתיחה באמצעות החלקת 
האצבע על גבי ידית הרכב, ללא שימוש ישיר במפתח. 

עד להתנעת הרכב יוכל המפתח להישאר בתיק או בכיס האחורי.



5 דלתות 3 דלתות

4,247

2,5832,618

4,282



)L5L5( כסף)2Y2Y( לבן נבאדה )0C0C( אפור )0E0E( שחור

כחול קריסטל )7Y7Y(כחול פחם )9550( )E1E1( אדום כהה יין

צבעי הרכב



מערכות עזר
)DCC( מערכת שלדה אדפטיבית

)VAQ( מערכת דיפרנציאל קדמי

)Electronic Stability Control( E.S.C מערכת

)Anti-Lock Braking System( A.B.S מערכת

)Traction Stability Control( T.S.C מערכת

)Emergency Brake Assist( E.B.A מערכת

)Brake Assist System( B.A.S מערכת

מערכת X.D.S נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

מערכת Hill Hold Control( H.H.C( סיוע בזינוק בעלייה

מערכת היגוי אלקטרו מכנית דינמית עם קשיחות פרוגרסיבית משתנה

מערכת Start & Stop — לכיבוי והנעת המנוע בעצירות המונעת פליטת מזהמים מיותרים

 )Multi Collision Braking System( למניעת תאונות משניות MKB מערכת

מערכת להתראת עייפות

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

מערכת בקרת שיוט

 CUPRA מערכת מתלי

מערכת Eco Trainer מערכת חדשנית לשיפור איכות הנהיגה וייעול תצרוכת הדלק וביצועי המנוע

בטיחות
9 כריות אוויר*

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית )לנוסע(

4 בלמי דיסק )2 קדמיים, 2 אחוריים(

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות מושבים קדמיים

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים אחוריים

מראת נהג מתכהה נגד סינוור

)Top Tether( במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ISOFIX עוגני

*בדגם 3 דלתות 7 כריות אויר בלבד

 LEON 2.0TSI 290HP DSGדגם

CUPRAמרכב

3 / 5מספר דלתות 

1,395 / 1,421ק"ג משקל עצמי כולל נהג

1,890 / 1,910ק"ג משקל כולל מותר 

380ליטרנפח תא מטען 

4,247 / 4,282מ"מ אורך 

1,810 / 1,816מ"מ רוחב 

  1,446 / 1,459מ"מ גובה

2,583 / 2,618מ"מ מרחק סרנים 

50ליטרנפח מיכל דלק 

מנוע
טכנולוגיית TSI( Turbocharged Stratified Injection(גדישת טורבו 

1,984סמ"קנפח מנוע 

תיבת 6 הילוכים, אוטומטית, DSG תיבת הילוכים 

 5,900-6,400 / 213סל"ד / קו"טהספק מרבי 

5,900-6,400 / 290 סל"ד / כ"ס

1,700-5,800 / 35.7סל"ד / קג"ממומנט מרבי 

250קמ"שמהירות מרבית 

5.6 / 5.7 שניותתאוצה 0-100 קמ"ש 

12.0 / 11.7ק"מ / ליטרצריכת דלק עירונית

18.5 / 18.2ק"מ / ליטרצריכת דלק בין עירונית

15.4 / 15.1ק"מ / ליטרצריכת דלק משולבת

הזרקה ישירה / בנזין 98 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק 

אירו EU6( 6(תקן זיהום אוויר 



נוחות
העברת הילוכים מגלגל ההגה

שליטה מההגה על מערכות הרכב

חלון שמש פנורמי עם סוכך

מחשב דרך — צג מידע מרכזי בלוח השעונים המציג מידע על הרכב ונתוני הדרך

מראות צד עם הפשרת אדים, מתקפלות ומכווננות חשמלית

בקרת אקלים דיגיטלית עם 2 אזורי טמפרטורה

מושבים קדמיים עם כיוון גובה / כיוון גב תחתון

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

נעילה מרכזית לרבות דלת תא המטען ומכסה מיכל הדלק

)Kessy( הנעה ופתיחה ללא מפתח

מושבים קדמיים חשמליים*

*לדגם 5 דלתות בלבד. ללא תוספת מושבי באקט.

חיישנים ותאורה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם תצוגה גראפית

חיישני אורות דרך

חיישני גשם

פנסי LED קדמיים ואחוריים

LED תאורת יום מסוג

Coming Home / Leaving Home תאורת

תאורת אווירה משתנה בדלתות קדמיות

תאורת אווירה LED הכוללת: תאורת קריאה / רגלים / תא כפפות / תא מטען

בידור ושמע
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8

FULL LINK מערכת

AUX / USB / SD

CD נגן תקליטורים

BT דיבורית

SubWoofer + הכוללת 9 רמקולים SEAT SOUND SYSTEM מערכת

עיצוב פנימי
ALCANTARA מושבי ספורט מסוג

CUPRA עיצוב פנימי בגימור

דוושת גז / בלם יד בגימור אלומיניום

קונסולה קדמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

משענת יד אחורית

כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים

תאי אחסון מתחת למושבים קדמיים

שקע 12V )ללא מצת(

עיצוב חיצוני
מראות צד בצבע שחור עם איתות LED בגוף המראות

חלונות אחוריים מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

סופיות )אגזוז( אובאליות

CUPRA קליפרים אדומים

 235/35 R19 צמיגים

חישוקי סגסוגת

גלגל חלופי קטן מידות, לחיסכון במקום ומשקל



דגם
דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*

זיהום אוויר משולבבינעירוניעירוני

2.0TSI8.35.46.512 290 כ"ס אוטומט 3 ד׳

2.0TSI8.55.56.613 290 כ"ס אוטומט 5 ד׳

קוד 
דגם

רמת האבזור תיאור דגם
הבטיחותי

2901 כ"ס, אוטומט, 3 ד׳232

2901 כ"ס, אוטומט, 5 ד׳222

התמונות להמחשה בלבד. יוני 2017. ט.ל.ח.

SEAT.CO.IL*3313

בטיחות:

זיהום אוויר:

EC  715/2007*2015/45W :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
  ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות( התשס״ט 2009

זיהום מזעריזיהום מירבי

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
גבוהה


