
SEAT Leon Cupra

קטלוג ומפרט טכני



With great power
Comes great style.



עוצמה היא רק ההתחלה.

הגיע הזמן להרגיש.
להרגיש מנוע טורבו 2.0 ליטר שמספק עוצמה של 290 כ"ס. 

שניות. ל-100 ב-6.0 0 להרגיש את הגב נדבק לכסא כשעושים
להרגיש נוחות שעוצבה במיוחד עבור אוהבי ההגה

וטכנולוגיית קצה שעושה את כל ההבדל.
SEAT LEON CUPRA תוכננה כדי לגרום לך להרגיש 

כפי שלא הרגשת מעולם. 



מערכת דיפרנציאל קדמי מכאני
(Front Differential Lock)

טכנולוגיה

בורר מצבי נהיגה
ב-CUPRA תוכלו לבחור בין 4 מצבי נהיגה
(Comfort, Sport, Cupra, Individual)

כך שחווית הנהיגה תישאר גם כשהדרך משתנה.

מערכת שילדה אדפטיבית
 (Dynamic Chassis Control)

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

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

מנוע
מנוע בנפח 2.0 ליטר טורבו שמייצר 290 כוחות סוס

הילוכים ומצמדים "רטובים", בשילוב עם גיר DSG בעל 7
מעניק חווית נהיגה עוצמתית, מדויקת וחסרת פשרות.

דיפרנציאל מכאני בעל פיקוד אלקטרוני, המותאם לנהיגה ספורטיבית 
מתקדמת ומאפשר ליהנות מחווית נסיעה מדוייקת ויציבה גם בדרך 

מפותלת. המערכת פועלת באופן אוטומטי ומסייעת להורדת הכוח לכביש 
בצורה יעילה יותר, לשיפור האחיזה ולהגברת תחושת הביטחון.

כושר התמרון והאחיזה האופטימלית מאפשרים שליטה מלאה ותחושת 
ריגוש לאורך כל הדרך.



מערכת מולטימדיה
מגוון עשיר של אפשרויות על גבי מסך מגע 8״ איכותי 

ואינטואטיבי, המאפשר לכם לשלוט במדיה, בדרך 
וברכב. כל מה שאתם אוהבים וצריכים במקום אחד.

אופציית קישוריות המאפשרת סנכרון אופטימאלי 
בין מכשיר הסמארטפון לבין מערכת המולטימדיה, 

 ®Mirror link באמצעות
Car play by Apple / Android auto by Google

כדי שתמיד תהיו מחוברים.*

Full Link

*אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות 
מערכות ההפעלה. כמו כן, בחירת האפליקציה 
נעשית על ידן ואין באפשרות SEAT באשר היא 

להשפיע על כך.

Digital Cockpit
לוח מחוונים דיגיטלי המרכז את כל המידע החשוב במקום אחד. 

מד מהירות, דלק ונתוני רכב - הכל על מסך ממוחשב ומעוצב, 
ממש מתחת לאף שלכם.



מי צריך מפתח ב-2019? 
Keyless ברגע שתתקרבו לרכב, מנגנון

יפתח את נעילת הדלתות. 

פתיחת דלתות ללא מפתח

פנסי LED מעוצבים מאפשרים תאורה טובה יותר של הדרך 
שלך ובמקביל מעניקים ל-CUPRA שלך רושם ראשוני שקשה 

לפספס. או בקיצור - לראות טוב יותר, להיראות טוב יותר.

בעיצוב דינמי חדשני LED פנסי

מושבי אלקנטרה מפנקים עם כיוון חשמלי למושב 
הנהג, המאפשר להגיע לתנוחת נהיגה אופטימלית.

ALCANTARA מושבי

אבזור

שדרוג למושבי ספורט Bucket מחוממים מעצים 
את חווית הנהיגה הספורטיבית ומעניק תחושת נוחות 

מוגברת בכל נסיעה ובכל התנאים.
*אופציה בתוספת תשלום

**ללא כיוון חשמלי

Bucket מושבי ספורט

The CUPRA logo

חישוקי ״19

הלוגו המוכר של CUPRA בגרסה מושחרת.



מערכת לניטור הולכי רגל
מתריעה מסכנת התנגשות, מסייעת בבלימה 
ואף בולמת בצורה אוטונומית במקרה הצורך.

שומרת על המהירות שהנהג הגדיר 
ושומרת אוטומטית על מרחק מהרכב שמלפנים 

ל-210 קמ"ש). (פועלת במהירויות שבין 30 קמ"ש

בקרת שיוט אדפטיבית

בטיחות

מערכת אוטונומית חכמה המנטרת מרחק מלפנים 
ומתריעה בפני סכנות. במקרים בהם המערכת מזהה 

סכנה, היא מאטה את הרכב ואף בולמת בלימת חירום.

ערכת עזר לחניהמערכת ניטור מרחק לפנים
מצלמת רוורס מקורית

וחיישני חניה קדמיים ואחוריים
שהופכים כל חניה לפשוטה יותר.



Carbon KIT*Performance KIT*

אותה ה-CUPRA בתוספת ייחודית
של ספוילר וחיפויי מראות מקרבון.

חזק יותר, קל יותר ויפה יותר.

עם בלמי BREMBO משופרים בעלי 4 בוכנות,
חצאיות צד וג'אנטים מעוצבים. 

שינויים קטנים עושים הבדל גדול.

חישוקי ״19 עם בלמי Bremboחיפוי מראות קרבון

חצאיתספוילר מקרבון

*בתוספת תשלום.



2,618

4,282

1,534

1,511

5 דלתות.



{S7S7} אפור{L5L5} כסף {0E0E} שחור

{2Y2Y} לבן נבאדה{E1E1} אדום כהה יין{7Y7Y} כחול קריסטל

צבעים



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

בלם יד חשמלי עם מערכת Auto Hold המסייעת בזינוק בעלייה

מערכת היגוי פרוגרסיבית דינמית עם קשיחות 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

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

בטיחות
מערכת Front Assist - ניטור מרחק לפנים, מתריעה לנהג על אי שמירת מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך. 

מערכת לניטור הולכי רגל

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

מערכת Manoeuvring Assist המזהה מכשולים בחזית ומאחורי הרכב ומפעילה את הבלמים על מנת למנוע התנגשות בעת תמרוני חניה

9 כריות אוויר

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית (לנוסע)

4 בלמי דיסק (2 קדמיים, 2 אחוריים)

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות מושבים קדמיים ואחוריים

מראת נהג מתכהה נגד סינוור
(Top Tether) במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ISOFIX עוגני

*מערכת מובילאיי 630

 LEON 2.0TSI 290HP DSGדגם

CUPRAמרכב

5מספר דלתות 

1,431ק"ג משקל עצמי כולל נהג

1,920ק"ג משקל כולל מותר 

380ליטרנפח תא מטען 

4,282מ"מ אורך 

1,816מ"מ רוחב 

1,459מ"מ גובה

2,618מ"מ מרחק סרנים 

50ליטרנפח מיכל דלק 

מנוע
טכנולוגיית Turbocharged Stratified Injection (TSI)גדישת טורבו 

1,984סמ"קנפח מנוע 

תיבת 7 הילוכים, אוטומטית, DSGתיבת הילוכים 

213/5400-6500סל"ד / קו"טהספק מרבי 

290/5400-6500 סל"ד / כ"ס

35.7/1950-5300סל"ד / קג"ממומנט מרבי 

250קמ"שמהירות מרבית 

6.0 שניותתאוצה 0-100 קמ"ש 

11.6ק"מ / ליטרצריכת דלק עירונית

18.5ק"מ / ליטרצריכת דלק בין עירונית

15.3ק"מ / ליטרצריכת דלק משולבת

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

תקן אירו  6BG (EU 6BG)תקן זיהום אוויר 

*למעט רכבים המצויידים במערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית



נוחות
העברת הילוכים מגלגל ההגה

שליטה מההגה על מערכות הרכב

חלון שמש פנורמי עם סוכך

Digital Cockpit - לוח מחוונים דיגיטלי כולל מחשב דרך

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

מושב נהג חשמלי*

*ללא תוספת מושבי באקט

חיישנים ותאורה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם תצוגה גראפית

מצלמת רוורס

חיישני אורות דרך + חיישני תאורה וגשם

פנסי LED קדמיים ואחוריים

LED תאורת יום מסוג

Coming Home / Leaving Home תאורת

תאורת אווירה משתנה בדלתות קדמיות

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

בידור ושמע
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8

FULL LINK מערכת

AUX / USB / SD

CD נגן תקליטורים

BT דיבורית

SubWoofer + הכוללת 9 רמקולים BEATS מערכת

עיצוב פנימי
ALCANTARA מושבי ספורט מסוג

CUPRA עיצוב פנימי בגימור

דוושת גז בגימור אלומיניום
קונסולה קדמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

משענת יד אחורית

מושב נהג עם כיוון חשמלי

שקע 12V (ללא מצת)

עיצוב חיצוני
בגוף המראות LED מראות צד בצבע שחור עם איתות

חלונות אחוריים מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

סופיות (אגזוז) אובאליות

CUPRA קליפרים שחורים
 235/35 R19 צמיגים

חישוקי סגסוגת

גלגל חלופי קטן מידות, לחיסכון במקום ומשקל



רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

2.0TSI6 ל׳, 290 כ״ס אוטומט 5 ד׳384/385
2.0TSI7 ל׳, 290 כ״ס אוטומט 5 ד׳395/396

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

זיהום בינעירוניעירוני
2.0TSI8.65.47 ל׳, 290 כ"ס אוטומט, 5 ד׳

בטיחות:

זיהום אוויר:

רמת האבזור הבטיחותי: 
גבוההבטיחותרמת

נמוכהבטיחותרמת

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים 
הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות 

להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.ט.ל.ח. נכון לינואר 2019.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי

.715/2007*2017/1347BG :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-LEON CUPRA דלתות:
מצלמת רוורסכריות אוויר9

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותxבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

בלימה אוטומטית בעת חירוםניטור מרחק מלפנים
xזיהוי רכב דו גלגליזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

זיהוי תמרורי תנועהזיהוי הולכי רגל

seat.israelclub.seatSEAT.CO.IL*3313

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה
x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

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


