
SEAT Leon

קטלוג  ומפרט  טכני



אתם כבר מכירים את זה, החיים לא מובילים 
אתכם, אתם מובילים אותם.

מעלים הילוך, נוסעים בקצב מהיר ולא עוצרים אפילו 
לרגע אחד. אתם בדרך לעוד פגישה מוצלחת,

ליום במשרד, לקחת את הילד לגן או לצאת לדייט בערב,
אתם יודעים שהיום הזה לא ייגמר באופן שגרתי.

סיאט לאון מזמינה אתכם לחוות את כל העולמות:
רכב משפחתי בעיצוב דינאמי, צעיר ומהפנט,

שנותן לכם ביטוי בצורה האלגנטית ביותר.

 מהפנטת. דינאמית.
עם נוכחות עוצמתית 

על הכביש.



סיאט לאון עוצבה במיוחד לאנשים כמוכם, שמשלבים 
בין כל העולמות - צעירים ואחראים, ספורטיביים 

ומשפחתיים, רצים קדימה וגם יודעים פשוט להיות.
ללאון עיצוב מדויק, המאפשר לכם ליהנות מכל
נסיעה וכמובן לסחוף את כל המבטים אחריכם. 

בזכות טכנולוגיה גרמנית ועיצוב ספרדי ייחודי,
הלאון מספקת לכם חוויית נהיגה מרגשת.

מקסימום סטייל.
מקסימום בטיחות.



בקרת שיוט אדפטיבית

הכירו את רמת הגימור שחיה את השם שלה.
עם בקרת שיוט אדפטיבית, מסך מגע 8 אינץ'* ומערכת 

מולטימדיה שעושה את כל ההבדל.
אין ספק שאתם הולכים להגיע לשם בסטייל.

1.5L מנוע*

רמת גימור

Style. להתחיל
בסטייל.

גג נפתח



תאורת LED קדמית

פנימית LED תאורת

רמת גימור FR נועדה לאלה שלא רוצים להתפשר.
מושבי ספורט, פנסי Full LED, מערכת קישוריות 

מתקדמת - הכל משתלב יחד כדי להעניק לכם חוויית 
ורושם ראשוני שאי אפשר לפספס. נהיגה מתקדמת

לעשות 
את הדברים 

בדרך שלך.

רמת גימור



  �

גג נפתח

מסילות גג מכרום

עיצוב אייקוני. גזרה אופטימלית. נוחות מקסימלית. 
כשהמשפחה שלכם נוסעת ביחד בלאון סטיישן, היא צריכה 
להרגיש כמו בבית. כי כשאנחנו אומרים שהמשפחה במקום 

הראשון, אנחנו מתכוונים לזה.

המשפחה
במקום הראשון.

דגם

Station/סטיישן



בנסיעה ארוכה או קצרה, תוכלו להאיץ ולהרגיש מוגנים הודות למערכות הבטיחות המתקדמות 
שיגנו על מה שחשוב לכם באמת – המשפחה שלכם.

בטיחות.

 בקרת שיוט אדפטיבית 

שומרת על המהירות שהנהג הגדיר 
ושומרת אוטומטית על מרחק מהרכב 

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

מערכת לניטור הולכי רגל
מתריעה מסכנת התנגשות, מסייעת בבלימה 

ואף בולמת במידת הצורך.

בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
מערכת המתריעה על חריגה מנתיב הנסיעה

ומתקנת אוטונומית במקרה חירום.

מערכת להתראת עייפות
)Tiredness Recognition(

מערכת המזהה עייפות והיעדר תשומת לב 
על-פי שינוי באופי נהיגת הנהג.

 Auto Hold מערכת
למיקסום יעילות הרכב בעליות 

ולמניעת הידרדרות.

במקרים של התנגשות או פגיעה, 
המערכת מפעילה באופן אוטומטי את בלם 

"טרם ההתנגשות", אשר עוצר את הרכב במטרה 
למנוע השפעה של פגיעה משנית במכשול או 

רכב אחר. מערכת זו מהווה "קרש הצלה משני", 
שנועד לתת לכלל נוסעי הרכב ביטחון במקרים 

בלתי נמנעים.

 M.K.B מערכת למניעת תאונות משניות
)Multi Collision Braking System(



טכנולוגיה.

ACT טכנולוגיית
)Active Cylinder Technology(

בטכנולוגיית ״צילינדר פעיל״, שניים מתוך ארבעת 
הצילינדרים של הרכב נסגרים לכדי אופן פעולה 
נמוך, עד לקבלת סל"ד בינוני, במטרה לייעל את 

אנרגיית הרכב. 
בשעת תפוקה גבוהה, גלילי המנוע חוברים שוב 

בכדי לייצר תפוקה מקסימלית. טכנולוגיה זו פועלת 
במהירות של עד 130 קמ"ש ומסייעת להפחתת 

צריכת הדלק )במנועי 1.5 ל' בלבד(.

Digital Cockpit*
לוח מחוונים דיגיטלי המרכז את כל המידע החשוב 

במקום אחד. מד מהירות, דלק, נתוני רכב והתראות 
דרך - הכל על מסך ממוחשב ומעוצב, ממש מתחת 

*החל מרמת גימור FRלאף שלכם.



אופציית קישוריות המאפשרת סנכרון אופטימאלי 
בין מכשיר הסמארטפון לבין מערכת המולטימדיה 

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

כדי שתמיד תהיו מחוברים. 

FR החל מרמת גימור*
**אפשרות החיבור בישראל תלויה ביצרניות מערכות 

ההפעלה. כמו כן, בחירת האפליקציה נעשית על ידן ואין 
באפשרות SEAT באשר היא להשפיע על כך. 

*Full Link

מערכת מולטימדיה.
מגוון עשיר של אפשרויות על גבי מסך מגע 
איכותי ואינטואטיבי המאפשר לכם לשלוט 

במדיה, בדרך וברכב. 



)2Y2Y( לבן נבאדה

)7Y7Y( כחול קריסטל

)S7S7( אפור )L5L5( כסף B4B4 לבן

)0E0E( שחור )E1E1( אדום כהה יין

)F5F5( כתום

כחול פחם )9550(

צבעים.





חישוקים.ריפודים.
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FR אופציה ברמת גימור*
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Comfort style ריפוד בד Style

FR

FR

FR מושבי ספורט בגימור

מושבי ספורט בריפוד עור מלא*

18"



 LEON 1.0TSI 115HP MANLEON 1.5TSI 150HP DSGLEON 2.0TSI 190HP DSGLEON ST 1.5TSI 150HP DSGדגם

StyleFR/StyleFRStyleרמת גימור

5 דלתות5 דלתות5 דלתות5 דלתותמספר דלתות
1,1971,2431,3341,294ק״גמשקל עצמי כולל נהג

1,7201,7801,8501,840ק״גמשקל כולל מותר
380380380587ליטרנפח תא מטען

4,2824,2824,2824,549מ״מאורך
1,8161,8161,8161,816מ״מרוחב
1,4591,4591,4591,454מ״מגובה

2,6182,6182,6182,636מ״ממרחק סרנים 
50505050ליטרנפח מיכל דלק

מנוע
טכנולוגיית TSI( Turbocharged Stratified Injection(גדישת טורבו

9991,4981,9841,498סמ״קנפח מנוע
תיבה אוטומטית, 7 הילוכים, DSGתיבה אוטומטית, 7 הילוכים, DSGתיבה אוטומטית, 7 הילוכים, DSGתיבה 6 הילוכים, ידניתתיבת הילוכים

 110/5,000-6,000 140/4,200-6,000  110/5,000-6,000  85/5,500-6,000 סל״ד/קו״טהספק מירבי
 150/5,000-6,000 190/4,200-6,000  150/5,000-6,000  115/5,000-5,500 סל״ד/כ״ס

 25.5/1,500-3,500 32.6/1,250-4,000  25.5/1,500-3,500  20.3/2,000-3,500 סל״ד/קג״ממומנט מירבי
195213228215קמ״שמהירות מירבית

9.88.37.28.3שניותתאוצה 0-100 קמ״ש
הזרקה ישירה / בנזין 95 אוקטן נטול עופרתמערכת הזרקת דלק / סוג דלק

אירו EU6AG( 6AG(אירו 6BG )EU6BG(אירו 6AG )EU6AG(תקן זיהום אוויר



1.5L מנוע STYLE תוספות אבזור ברמת גימור
)בנוסף למפורט ברמת הגימור שלפניה(

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל  "8
8 רמקולים

CD נגן תקליטורים
225/45 R17 צמיגים

 STYLE רשימת אבזור ברמת גימור

מערכות עזר
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

)Electronic Stability Control( E.S.C מערכת
)Anti-Lock Braking System( A.B.S מערכת
)Traction Stability Control( T.S.C מערכת

)Brake Assist System( B.A.S מערכת
מערכת X.D.S נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

Auto Hold Function מערכת
 )Multi Collision Braking System( למניעת תאונות משניות MKB מערכת

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

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים, לרבות נורית התראה

בטיחות
מערכת Front Assist - ניטור מרחק מלפנים. מתריעה לנהג על אי שמירת מרחק 

ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך
מערכת לניטור הולכי רגל

Lane Assist - מערכת בקרה לסטייה מנתיב אקטיבית
מערכת להתראת עייפות

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 
זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

זוג כריות וילון
כרית אוויר קדמית לברך )נהג(

ניתוק כרית אוויר קדמית ימנית )לנוסע(
תזכורת לחגירת חגורת בטיחות במושבים קדמיים

מראת נהג פנימית מתכהה נגד סינוור
מנגנון נעילת בטיחות לילדים בדלתות מושבים אחוריים

נוחות
בלם יד חשמלי

חלון שמש פנוראמי בהפעלה חשמלית
מחשב דרך - צג מידע מרכזי בלוח השעונים המציג מידע על הרכב ונתוני הדרך

שליטה על מערכות הרכב השונות מגלגל ההגה
מראות צד עם הפשרת אדים, מתקפלות ומתכווננות חשמלית

בקרת אקלים דיגיטלית עם 2 אזורי טמפרטורה ופתח איוורור למושבים האחוריים
משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת ל- 2/3, 1/3

חיישנים ותאורה
חיישני אורות דרך וגשם 

LED תאורת יום מסוג
Coming Home + Leaving Home תאורת

פנסי ערפל
תאורת אווירה הכוללת:

קריאה / רגליים / סוככי שמש / תא מטען / תא כפפות 
בידור ושמע

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל ״5
BT דיבורית

AUX/USB/SD חיבור
6 רמקולים

שקע 12V )ללא מצת(
עיצוב פנימי

COMFORT מושבי בד מסוג
חבילת עור הכוללת: הגה / ידית הילוכים

עיצוב חיצוני
פגושים וידיות בצבע הרכב

מסגרת גריל קדמי בגימור כרום
חלונות אחוריים מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי
חישוקי סגסוגת קלה

205 / 55 R16 צמיגים
גלגל חלופי קטן, חוסך מקום ומשקל

1.5L מנוע FR תוספות אבזור ברמת גימור
)בנוסף למפורט ברמת הגימור שלפניה(

מערכת SEAT Dynamic Drive המאפשרת התאמת תפקוד מערכות הרכב באופן 
NORMAL • SPORT • ECO • INDIVIDUAL :אופטימלי לסגנון נהיגה נבחר

העברת הילוכים מגלגל הגה
פנסי FULL LED קדמיים

Digital Cockpit - לוח מחוונים דיגיטלי
תאורת אווירה משתנה בדלתות קדמיות

Full Link מערכת
FR מושבי ספורט בגימור

משענת יד אחורית
225/40 R18 צמיגים

מפלט )אגזוז( אחורי כפול

2.0L מנוע FR תוספות אבזור ברמת גימור
)בנוסף למפורט ברמת הגימור שלפניה(

Keyless פתיחה והתנעה ללא מפתח
SubWoofer + הכוללת 9 רמקולים BEATS מערכת

תקרת רכב מרופדת בשחור

1.5L מנוע ST תוספות אבזור דגם
(1.5L מנוע STYLE בנוסף למפורט ברמת גימור( 

מערכת Lane Assist - מערכת סטייה מנתיב אקטיבית
משענת יד אחורית

כיסוי תא מטען נגלל
מגש מודולרי בתא מטען

פסי גג בהירים
מגן פתח טעינה של תא המטען - אלומיניום

שקע מצת בתא המטען
מושבים קדמיים מחוממים עם שליטה מפוצלת

ריפודי עור מלאים
מושבים קדמיים מחוממים עם שליטה מפוצלת

שטיפה לפנסים הקדמיים
*אופציונאלי לרמות הגימור FR2.0L, ו-FR1.5L בתוספת תשלום

חבילת עור:
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דלתות 5



דלתות - סטיישן 5



רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

376Style ,1.0 ל׳, 115 כ"ס ידני, 5 ד׳ TSI6

414/389Style ,1.5 ל׳, 150 כ"ס אוטומט, 5 ד׳ TSI6

374/415/393FR ,1.5 ל׳, 150 כ"ס אוטומט, 5 ד׳ TSI6

377/378/379/383FR ,2.0 ל׳, 190 כ"ס אוטומט, 5 ד׳ TSI6

403Style ST ,1.5 ל׳, 150 כ"ס אוטומט, 5 ד׳ TSI6

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

זיהום בינעירוניעירוני
)1( Style '1.0 ל', 115 כ"ס ידני, 5 דTSI5.74.14

)0( Style ,1.5 ל' 150 כ"ס, אוטומטTSI6.34.39

)1( Style ,1.5 ל' 150 כ"ס, אוטומטTSI6.44.39

)0( FR ,1.5 ל' 150 כ"ס, אוטומטTSI6.44.49

)1( FR ,1.5 ל' 150 כ"ס, אוטומטTSI6.54.49

)0( FR ,2.0 ל' 190 כ"ס, אוטומטTSI8.05.213

)0( ST ,1.5 ל' 150 כ"ס, אוטומטTSI6.54.49

בטיחות:

זיהום אוויר:

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה, לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות ובהתאם 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 2020.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מרבי

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

715/2007*2017/1347AG, 715/2007*2017/1347BG, 715/2007*2018/1832DG :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן* 
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

seat.israelclub.seatSEAT.CO.IL*3313


