
SEAT Leon Full LED Cena Twojej konfiguracji:

86.022 zł

Silnik/Wersja 5F12IX
1.5 EcoTSI 130 KM 6-biegowa manualna START/STOP
 Dane WLTP
 · Emisja CO2 - cykl niski: 167 g/km
 · Emisja CO2 - cykl średni: 120 g/km
 · Emisja CO2 - cykl wysoki: 108 g/km
 · Emisja CO2 - cykl bardzo wysoki: 129 g/km
 · Emisja CO2 - cykl mieszany: 126 g/km
 · Zużycie paliwa - cykl niski: 7,3 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl średni: 5,2 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl wysoki: 4,7 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki: 5,6 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl mieszany: 5,5 l/100km
 Dane techniczne silnika:
 · Zużycie paliwa - cykl mieszany: 4,8 l/100km (4BF)
 · Emisja CO2 - cykl mieszany: 110 g/km
 · Zużycie paliwa - cykl miejski: 6,3 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl pozamiejski: 4,0 l/100km
 · Klasa efektywności: B

79.300 zł

Wykończenie
zewnętrzne

7Y7Y
Mystery Blue

2.807 zł

Wykończenie
wnętrza

CE
black

0 zł

Koła C6A
16-calowe felgi aluminiowe DESIGN 30/2

0 zł
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Systemy
wspomagające
kierowcę

PK2
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu z Optycznym systemem parkowania

2.447 zł

Komfort PSS
Pakiet praktyczny

549 zł

PW1
Pakiet zimowy

2.149 zł

Multimedia ZB4
Media System Plus

2.060 zł

PML
Full Link

710 zł

Rabat Wysokość rabatu -4.000 zł

SEAT CODE: SLR7GRFO
Przeglądaj swoją konfigurację:  Kliknij tutaj
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Najważniejsze standardowe elementy
wyposażenia

Systemy wspomagające kierowcę Funkcja rekomendacji zmiany biegu

Tempomat

Bezpieczeństwo ESC z ABS, ASR i EBA, automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki
kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)

XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego i elektromechaniczny
hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania (Auto Hold)

7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka
kolanowa kierowcy), dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy
przednich fotelach

Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy tylnych siedzeniach (dla 2 fotelików
dziecięcych)

Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS

System kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Komfort Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare

Rozbudowana tablica przyrządów z elementami w kolorze chromu i
monochromatycznym ekranem 3,5" TFT oraz komputer pokładowy

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie
klapy bagażnika z pilota (3 przyciski)

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

Multimedia Media System Colour: 5-calowy kolorowy ekran dotykowy, Radio FM, złącza
USB, Aux-in SD, 6 głośników, Bluetooth (strumieniowe przesyłanie muzyki i
prowadzenie rozmów telefonicznych)

Oświetlenie Pakiet Full LED: pełne przednie światła LED z funkcją świateł autostradowych,
pełne tylne światła LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED,
światła do jazdy dziennej LED, przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją
doświetlania zakrętów

Nadwozie Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia

Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu

Koła i zawieszenie Zestaw naprawczy do opon

Zawieszenie typu Comfort

Wnętrze - fotele i elementy ozdobne Przednie fotele typu Comfort

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze chromu

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, wnętrze Style w kolorze czarno -
popielatym

Wnętrze - kierownice Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą
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Wnętrze - elementy funkcjonalne Podłokietnik z przodu

Gniazdo 12V z przodu

Oświetlenie bagażnika

Lampki do czytania z przodu i z tyłu

Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej

Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza: oświetlenie bagażnika w technologii LED;
lampki LED do czytania z przodu i z tyłu; oświetlenie przestrzeni na nogi w
technologii LED; lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych; diodowe
oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów; podświetlanie schowka w
desce rozdzielczej w technologii LED

Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi
lusterkami, ze schowkiem na karty po stronie kierowcy

Kieszeń w oparciu przednich foteli

Zamykany schowek pod fotelem kierowcy

Składana i dzielona tylna kanapa

Oczka do zabezpieczania przedmiotów przewożonych w bagażniku
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