
SEAT Leon Sportourer ST Full LED Cena Twojej konfiguracji:

84.416 zł

Silnik/Wersja 5F82IX
1.5 EcoTSI 130 KM 6-biegowa manualna START/STOP
 Dane WLTP
 · Emisja CO2 - cykl niski: 171 g/km
 · Emisja CO2 - cykl średni: 123 g/km
 · Emisja CO2 - cykl wysoki: 108 g/km
 · Emisja CO2 - cykl bardzo wysoki: 127 g/km
 · Emisja CO2 - cykl mieszany: 126 g/km
 · Zużycie paliwa - cykl niski: 7,5 l/100km
 · Zużycie paliwa - cykl średni: 5,4 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

82.900 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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Pakiety promocyjne P21Pakiet Comfort+
-5.206 zł

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: SVG38NTN
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)

Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania
(Auto Hold), progresywny układ kierowniczy oraz XDS - Elektroniczna blokada
mechanizmu różnicowego

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

Relingi dachowe w kolorze srebrnym

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

Wnętrze kierownice Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą

Wnętrze - elementy funkcjonalne Podłokietnik z przodu i w drugim rzędzie siedzeń

Gniazdo 12V z przodu i w bagażniku

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

Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń

Składana i dzielona tylna kanapa

Roleta bagażnika

Podwójna podłoga bagażnika

Przegroda oddzielająca schowki z obu stron bagażnika
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SEAT Kredyt Moc Niskich Rat, FINANSOWANIE
Parametry finansowe
Cena samochodu (brutto PLN) 84 416 zł
Wkład własny (%) 20 %
Wkład własny - kwota 16 883 zł
Okres kredytowania 48 miesięcy
Limit przebiegu 20 000 km/rok
Ubezpieczenie komunikacyjne za 1
rok (finansowane)

2 701 zł

Rata miesięczna 880 zł
Opcje zakończenia
Rata finalna 43 052 zł
3 opcje zakończenia
kredytowania:
1) jednorazowa spłata raty
finalnej
2) rozłożenie raty finalnej na raty
miesięczne
3) przekazanie pojazdu do
Dealera i rozliczenie raty finalnej
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Nota prawna

1 Grafiki
Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter podglądowy. Volkswagen
Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen, kolorów oraz danych technicznych
przedstawionych w konfiguratorze samochodów. Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do błędów we
wprowadzanych danych. Kolory i balans bieli zależą od indywidualnych ustawień wyświetlacza, na którym
oglądana jest strona.

Środowisko

Oficjalne informacje o zużyciu paliwa i emisjach CO2 zgodne z Dyrektywą 1999/94/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady. Styl jazdy, warunki drogowe, wpływ środowiska i stan pojazdu mogą w praktyce
prowadzić do różnych wartości zużycia. Poziomy CO2 lub poziomy zużycia paliwa przedstawione w niniejszym
dokumencie mają charakter tymczasowy. W przypadku ich aktualizacji, niezwłocznie dokonamy stosownej
korekty tych poziomów. Podane wartości są danymi producenta. Mogą różnić się od danych homologacyjnych.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są produkowane z materiałów spełniających
wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie
europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodna
z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25,
poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: www.seat-auto.pl

Specyfikacje

Specyfikacje dotyczą modeli z 2017 i/lub 2018 roku. Choć firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby
publikowane specyfikacje były zgodne z prawdą według stanu na dzień publikacji, należy zawsze zweryfikować
szczegółowe dane z dealerem SEAT-a, ponieważ z powodu stosowanej przez firmę SEAT polityki ciągłego
udoskonalania produktów mogły zostać wprowadzone zmiany. Zawartość domówionego pakietu lub opcji
może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując
elementy wyposażenia standardowego. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

 Wszystkie ceny to rekomendowane ceny detaliczne brutto.
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2 Podane kwoty stanowią miesięczną ratę brutto/netto - w zależności od wybranego produktu finansowego.
Parametry przyjęte do kalkulacji raty znajdują się w szczegółach danej konfiguracji, finalna rata określona w
umowie.
<br/><br/>
Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej SEAT Kredyt Moc Niskich Rat wyliczonej
dla wskazanych powyżej założeń.
<br/><br/>
Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie
raty miesięcznej SEAT Kredyt Moc Niskich Rat wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania
dodatkowego elementu wyposażenia..
<br/><br/>
SEAT KREDYT MOC NISKICH RAT (wszystkie modele) - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wynosi 8,18%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 63 855 zł, całkowita kwota do zapłaty 80
323 zł, oprocentowanie zmienne 4,39%, całkowity koszt kredytu 16 468 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 9 729 zł,
ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 443 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4 296 zł, 47 miesięcznych rat
równych po 869 zł; rata finalna 38 614 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2018 na
reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele SEATA przy skorzystaniu z ubezpieczenia
komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z
o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu
mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
<br/><br/>
Oferta pakietu ubezpieczeń na 1 rok, obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc Niskich Rat. Szczegóły:
www.seat-auto.pl.
<br/><br/>
Oferta przygotowana przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce przy skorzystaniu z
ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność
i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
<br/><br/>
Ceny i gama dostępnych silników obowiązuje dla oferty magazynowej oraz samochodów wyprodukowanych do
29.07.2018. Niektóre warianty (wersja wyposażenia i/lub silnik) mogą być już niedostępne. O szczegóły zapytaj
sprzedawcę.
<br/><br/>
Od dnia 1 września 2017 r. niektóre nowe pojazdy będą homologowane z wykorzystaniem światowej
zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową, bardziej realistyczną procedurą
pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpi nowy europejski cykl
jezdny (NEDC), który stanowi obecną procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania
wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach wyższe od wartości
mierzonych na podstawie NEDC.

3 Podane informacje o zużyciu paliwa i emisji zostały określone zgodnie z procedurami pomiarowymi
wymaganymi przez przepisy prawa. Od 1 września 2017 roku  nowe typy pojazdów uzyskują już homologację
zgodną ze Światową Zharmonizowaną Procedurą Testów Pojazdów Lekkich (WLTP), która jest bardziej
realistyczną procedurą testową do pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2 od obowiązującej dotychczas. Od 1
września 2018 roku Nowy Europejski Cykl Jazdy (NEDC) będzie stopniowo zastępowany przez WLTP. Dzięki
bardziej realistycznym warunkom testowym zużycie paliwa i emisje CO2 mierzone zgodnie z WLTP będą w wielu
przypadkach wyższe niż te zmierzone zgodnie z NEDC.  Więcej informacji na temat różnic między WLTP i NEDC
znaleźć można na naszej stronie internetowej

 [http://www.vwgroup.pl/files/Documents/WLTP_Broszura_informacyjna_20170725_a.pdf]

Aktualnie jesteśmy nadal prawnie zobowiązani do podawania danych zgodnie z NEDC. W przypadku nowych
pojazdów, które uzyskały homologację typu zgodnie z WLTP, dane NEDC zostały wywiedzione z danych WLTP.
Możliwe jest dobrowolne podawanie dodatkowo wartości WLTP również przed terminem, od którego stanie się
to wymagane przez prawo. Dane te są podawane wyłącznie w celu ułatwienia porównania różnych typów
pojazdów. Dodatkowe wyposażenie i akcesoria  oraz różne rozmiary opon mogą zmienić istotne w tym
kontekście parametry pojazdu, takie jak masa, opór toczenia i aerodynamika, a w połączeniu z warunkami
pogodowymi i natężeniem ruchu oraz indywidualnym stylem jazdy, mogą mieć wpływ na zużycie paliwa, zużycie
energii elektrycznej, emisję CO2 i osiągi pojazdu.

Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa i wartości emisji CO2 w nowych samochodach osobowych
znaleźć można na stronach urzędowych:

 http://mib.gov.pl/files/0/1796739/InformacjaEmisjaCO22016.pdf

 http://mib.gov.pl/files/0/1796739/ZestawienieSamochodowCO22016.pdf

oraz na stronie VGP:

 http://www.vw-group.pl/files/Documents/PL_Emisja_CO2_i_zuycie_paliwa_2016_10.pdf
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