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Barcelona inspiruje pewien sposób
tworzenia, który wykracza poza utarte
schematy. Wyzwala zdolność nadawania
charakteru przedmiotom, przemiany rzeczy
zwykłych w niezwykłe. Ta charyzma to
również podejmowanie ciągłych prób
osiągnięcia celu, działanie poprzez
instynkt, łączenie ze sobą serca i umysłu,
aż wreszcie zdajemy sobie sprawę,
że doszliśmy do czegoś wyjątkowego.
Czujemy to po mrowieniu w palcach – to
dotyk szczęścia.

Twórz z nami
Świat SEAT-a.
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ZAWSZE WIE, CZEGO CHCESZ. Moglibyśmy 
szczegółowo omawiać wszystkie najnowsze 
technologie. Jednak naszym celem jest po 
prostu ułatwienie Ci życia. Sprawienie, by 
było ono bezpieczniejsze, bardziej 
komfortowe i wyrafinowane. Dlatego 
wzięliśmy pod uwagę każdy detal, aby 
zaoferować Tobie maksymalny komfort, 
w tym również luksusowe wykończenie, które 
będzie Twoim najlepszym przyjacielem 
w podróży. Ciesz się nim – nie będzie to 
trudne.

Dopasowany 
do Twoich 
potrzeb.

NOWY SEAT LEON
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MIŁA KOLACJA Z PRZYJACIÓŁMI LUB 
ROMANTYCZNA PRZEJAŻDŻKA POD 
GWIAZDAMI? Nieważne, co wybierzesz – 
nowy SEAT Leon będzie przy Tobie, abyś 
miał pewność, że dotarcie do każdego celu 
będzie wyłącznie przyjemnością.  Wybierz 
to, co przyniesie Ci szczęście. Nadszedł 
czas, aby otworzyć się na świat i żyć pełnią 
życia.

To jest ten 
moment, 
by żyć każdą 
chwilą.

NOWY SEAT LEON
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ZAPROJEKTOWANY W KAŻDYM DETALU, 
Z AERODYNAMICZNĄ I NOWOCZESNĄ LINIĄ 
– NOWY SEAT LEON TO NIEKWESTIONOWANA 
IKONA STYLU. Linie nadwozia nadają mu 
unikalnego charakteru, co dodatkowo 
wzmacnia modelowany przedni i tylny 
zderzak. Zmienione pełne przednie światła 
LED zostały idealnie zintegrowane 
z nadwoziem, co sprawia, że połączenie 
designu i innowacyjności widać na pierwszy 
rzut oka.

Perfekcja 
w każdym calu.

STYLISTYKA NADWOZIA
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POŚWIĘĆ CHWILĘ, ABY NACIESZYĆ SIĘ 
ERGONOMIĄ W JEJ NAJLEPSZYM WYDANIU. 
Wszystkie funkcje i technologie użyte w nowej 
wersji samochodu SEAT Leon są łatwo 
dostępne dzięki nowej tablicy rozdzielczej 
przystosowanej do kierowcy, z 8-calowym 
ekranem dotykowym systemu 
multimedialnego. Co więcej, wsiadając do 
samochodu możesz poczuć komfort – 
zapewnia to wysokiej jakości tapicerka oraz 
ergonomiczne wnętrze . Dzięki nim przestrzeń 
wydaje się większa.

Nowoczesność 
na drodze.

STYLISTYKA WNĘTRZA
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POŁĄCZ SIĘ Z INNYMI. Ekran nawigacyjny 
nowego SEAT-a Leona to 8 cali wysokiej 
rozdzielczości, dzięki której otrzymujesz 
wszystkie informacje za jednym spojrzeniem. 
Ekran umożliwia Ci również sterowanie innymi 
funkcjami samochodu, takimi jak kamera 
cofania sprawiająca, że parkowanie jest tak 
łatwe, jak gdyby ktoś pomagał Tobie z zewnątrz. 
Co więcej, czujniki parkowania z przodu i z tyłu 
pomogą Ci łatwo zaparkować nawet w bardziej 
wymagających przestrzeniach.

Twój świat
mieści się na
jednym ekranie.

TECHNOLOGIA
I ŁĄCZNOŚĆ
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W NOWYM SEAT-CIE LEONIE ZAWSZE 
BĘDZIESZ BEZPIECZNY DZIĘKI 
INTELIGENTNEMU ASYSTENTOWI 
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ASYSTENTOWI 
JAZDY W KORKU. W Leonie masz wszystko 
czego potrzebujesz, aby spokojnie 
pokonywać kolejne kilometry. Co więcej, 
stanie w korku możesz obrócić w relaks. 
Dzięki Asystentowi jazdy w korku samochód 
sam będzie weryfikował odległość od innych 
pojazdów i przejmie kontrolę nad 
przyspieszaniem i zwalnianiem. Życie pełne 
emocji może sprawić, że będziesz 
potrzebował odpoczynku. Nie martw się – 
jeśli w trakcie prowadzenia auta pojawi się 
zmęczenie, nowy Leon wykryje to 
i zasugeruje przerwę na kawę. 
Warto mu zaufać.

Bezpieczna 
podróż.

KOMFORT 
I BEZPIECZEŃSTWO
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GDY PROWADZISZ BIZNES, WOLNYCH 
CHWIL JEST NIEWIELE. DLATEGO NOWY 
SEAT LEON ST JEST W PEŁNI 
WYPOSAŻONY TECHNOLOGICZNIE, PO TO, 
ABY MIEĆ WSZYSTKO POD KONTROLĄ. 
Dzięki temu możesz maksymalnie 
wykorzystać każdy moment – Twój 
samochód Ci to ułatwia. Czy nie sądzisz, 
że Twój biznes to przyjemność?

Biznes 
to przyjemność.

NOWY SEAT LEON ST
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WYJĄTKOWY STYL NIE MUSI GODZIĆ SIĘ NA 
PRZECIĘTNE FUNKCJONALNOŚCI. 
Wykończenie wersji XCELLENCE do każdej 
podróży dodaje nutkę elegancji. 
Chromowane detale na osłonie chłodnicy, 
ramach szyb bocznych, progach drzwi 
oraz relingi dachowe w kolorze srebrnym 
zapewniają o Twoim poczuciu stylu, a dzięki 
skórzanemu obszyciu kierownicy i gałki 
zmiany biegów możesz dosłownie poczuć 
jakość materiałów oraz włożony w nią 
wysiłek. Przyjemność z jazdy zapewnia 
panoramiczny dach dający poczucie 
przestrzeni i wolności który, otworzysz 
za pomocą jednego przycisku.

Rodzina 
w dobrym stylu.

SEAT LEON ST XCELLENCE
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ZESTROJONY Z TWOIMI EMOCJAMI. Poczuj, 
jak silnik reaguje na Twoje impulsy. 
Ze zręcznością pokonuj zakręty, mając 
nadzieję, że będzie ich wciąż więcej. Osiągnij 
maksymalną moc samochodu i przekonaj 
się, że on Cię zawsze posłucha, że stworzycie 
jedną całość. Nowy SEAT Leon SC udowadnia 
swoją bezwarunkową miłość do kierowcy, 
choć zawsze możesz podzielić się tą 
przyjemnością z drugą osobą.

Stworzony
dla kierowcy.

NOWY SEAT LEON SC
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RUSZAJĄC NA PRZÓD, TWORZYSZ NOWE 
ŚCIEŻKI. Niektórym nie wystarczy asfaltowa 
droga. Prawdziwa podróż zaczyna się tam, 
gdzie kończy się droga, a zaczyna przygoda. 
Leon X-PERIENCE urodził się nieustraszony. 
Jego napęd 4DRIVE automatycznie dostosowuje 
się do każdego terenu, a wyższe zawieszenie 
umożliwia pokonanie większych nierówności. 
Dzięki dodatkowym osłonom i dedykowanym 
zderzakom nadwozie jest lepiej chronione 
przed zarysowaniami.

Najpiękniejsze
jest przed Tobą.

NOWY SEAT LEON 
X-PERIENCE
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PIĘKNY DESIGN I MOCNE GENY ŁĄCZĄ SIĘ 
W NOWEJ WERSJI SAMOCHODU SEAT LEON 
CUPRA. To samochód dla wielbicieli 
adrenaliny, który sprawi, że na każdej 
drodze poczujesz gęsią skórkę. Jego 
nadwozie jest aerodynamiczne 
i nowoczesne. Przednie pełne światła LED 
oraz podwójna rura wydechowa jeszcze 
bardziej dodają mu atrakcyjności. Wewnątrz 
natomiast możesz poczuć ten wyjątkowy 
charakter wersji CUPRA dzięki 
ekskluzywnym detalom. Pod maską kryje 
się silnik o mocy 300 koni mechanicznych, 
a skrzynia biegów DSG oferuje maksymalną 
moc i przyjemność z jazdy. Na co więc 
czekasz? Ruszaj.

Prowokuje 
do jazdy.

NOWY SEAT LEON CUPRA
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FENOMENALNE REZULTATY. 
Wyposażenie FR wraz z dedykowanym 
lakierem opcjonalnym Desire Red, 
ekskluzywnymi detalami oraz 
sportowymi felgami aluminiowymi – 
wywoła u Ciebie szybsze bicie serca.

FR
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWO

  SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, 
wspomagania kierownicy oraz skrzyni biegów DSG

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
  Pakiet praktyczny:

 / Czujnik deszczu
 / Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) 
 / Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł  „Coming and 
Leaving Home” 

 / Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
  Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
  Podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego
  Dedykowane zderzaki FR
  Przyciemniane szyby
  17 calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 30/2
  Sportowe zawieszenie typu FR

ELEKTRONIKA
  Media System Plus:

 / 8-calowy kolorowy ekran dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym
 / Radio FM z CD/ MP3/ WMA

 / Złącza USB z obsługą urządzeń Apple (x2), SD, Aux-in
 / 8 głośników
 / Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów 
telefonicznych)

 / Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem

WNĘTRZE
  Sportowe przednie fotele z obiciem z tkaniny i skóry ekologicznej
  Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
  Elementy dekoracyjne wnętrza w kolorze Piano Black
  Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo FR obszyta skórą z czerwonym 
przeszyciem 
  Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku.
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NIEZRÓWNANA KLASA. Wysoka jakość 
i komfort w najlepszym wydaniu, 
z chromowanymi detalami i starannym 
wykończeniem, a także najnowsza 
technologia.

Xcellence
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWO

  Czujniki parkowania z tyłu
  Pakiet praktyczny:

 / Czujnik deszczu
 / Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) 
 / Automatyczna funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and 
Leaving Home” 

 / Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
  Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne
  Chromowana, dedykowana osłona chłodnicy Xcellence
  Chromowana listwa okien
  Podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego
  Przyciemniane szyby
  17 calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 30/1

ELEKTRONIKA
  System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
  Media System Plus:

 / 8-calowy kolorowy ekran dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym
 / Radio FM z CD/ MP3/ WMA

 / Złącza USB z obsługą urządzeń Apple (x2), SD, Aux-in
 / 8 głośników
 / Bluetooth® (strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów 
telefonicznych)

 / Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem

WNĘTRZE
  Sportowe przednie fotele z obiciem z tkaniny i skóry ekologicznej
  Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
  Elementy dekoracyjne wnętrza w kolorze Ice Metal 
  Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń 
  Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru 
  Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza:

 / Oświetlenie bagażnika w technologii LED
 / Lampki LED do czytania z przodu
 / Oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED
 / Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
 / Diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku.

KAŻDA CHWILA W DOBRYM STYLU. 
Obejmuje wszystkie niezbędne 

elementy oraz dodatkowe 
udogodnienia poprawiające wygodę 

i jakość. Zawiera ona dodatki takie 
jak tempomat, klimatyzację 

automatyczną, czy pełne światła LED.

Style
WYPOSAŻENIEELEMENTY ZEWNĘTRZNE

  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

WNĘTRZE
  Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją AirCare

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Copa:

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku.
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BEZKONKURENCYJNIE WYPOSAŻONY. 
Jakość i komfort w niezwykłym 
wydaniu. Wnętrze z wykończeniem w 
kolorze chromu z elektrycznie 
sterowanymi szybami z przodu i z tyłu.
Kierownicą wielofunkcyjną obszytą 
skórą a także 16-calowymi felgami 
aluminiowymi. Klient może dobrać 
dodatkowe elementy ze znacznie 
bogatszej oferty niż dla wersji 
Reference. 

Copa
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWO

  Tempomat 
  XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego 
  Elektromechaniczny hamulec postojowy z Asystentem podjazdu i zatrzymania 
(Auto Hold)

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
  Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów 
  Relingi dachowe w kolorze srebrnym (dotyczy tylko Leona ST) 
  16-calowe felgi aluminiowe DESIGN 30/2

ELEKTRONIKA
  Media System Colour:

 / 5-calowy kolorowy ekran dotykowy
 / Radio FM
 / Złącza USB, SD, Aux-in
 / 6 głośników
 / Bluetooth®(strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów 
telefonicznych)

WNĘTRZE
  Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i 
monochromatycznym ekranem 3,5" TFT  

  Elektrycznie sterowane szyby z tyłu (niedostępne dla Leona SC) 
  Fotel pasażera z regulacją wysokości 
  Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 
  Chromowane elementy dekoracyjne deski rozdzielczej 
  Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą 
  Podłokietnik z przodu

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ. 
Maksymalnie wykorzystaj każdy 

moment dzięki wszystkim 
niezbędnym elementom.

Reference
WYPOSAŻENIEBEZPIECZEŃSTWO

  ESC z ABS, ASR i EBA  
  7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, 
poduszka kolanowa kierowcy) 

  Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi 
Collision Brake)

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
  Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 
  Światła do jazdy dziennej LED 
  15-calowe felgi stalowe URBAN 30/1 
  Chromowane obramowanie osłony chłodnicy 
  Relingi dachowe czarne (dotyczy tylko Leona ST)

ELEKTRONIKA
  Komputer pokładowy 
  Elektrycznie sterowane szyby z przodu 
  Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
  Media System Touch:
 / 5-calowy ekran dotykowy
 / Radio
 / Złącza USB, Aux-in
 / 4 głośniki

WNĘTRZE
 Klimatyzacja manualna Climatic 
 Kierownica wielofunkcyjna z tworzywa sztucznego 
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
 Składana i dzielona tylna kanapa

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku.
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PASJA I MOC. Wszystkie elementy 
zawarte w wersji CUPRA intensyfikują 
doznania z jazdy, zawsze zapewniając 
większą moc i wyjątkowe wykończenie. 
Dostępne w wersjach nadwozia SC, 5D, 
a także ST(również z napędem 4Drive).

CUPRA
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWO

  Przycisk dezaktywujący ESC  
  Progresywny układ kierowniczy

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
  Dwie chromowane końcówki układu wydechowego
  Dedykowane zderzaki CUPRA 
  Tylny spojler 
  19-calowe felgi aluminiowe CUPRA MACHINED 30/2 
  Czerwone zaciski hamulców z logo CUPRA 
  Sportowe zawieszenie typu CUPRA 
  Adaptacyjne zawieszenie (DCC)

ELEKTRONIKA
  CUPRA Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji i brzmienia 
silnika, wspomagania kierownicy, adaptacyjnego zawieszenia oraz skrzyni 
biegów DSG  

  System Sport HMI

WNĘTRZE
  Sportowe przednie fotele CUPRA z obiciem z Alcantary i skóry ekologicznej  
  Aluminiowe nakładki na pedały  
  Sportowa kierownica wielofunkcyjna z logo CUPRA obszyta skórą 
  Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy dla DSG 
  Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń 
  Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza:

 / Oświetlenie bagażnika w technologii LED
 / Lampki LED do czytania z przodu
 / Oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED
 / Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
 / Diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów

Główne elementy wyposażenia ponad wersję FR:

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku.

PRAWDZIWA PRZYGODA. Zawiera 
wszystko, czego potrzebujesz, by 

podjąć przygodę. Napęd 4DRIVE oraz 
587 litrów pojemności bagażnika to 

dobre powody aby nie zwlekać 
z decyzją do następnego weekendu.

X-PERIENCE
WYPOSAŻENIEBEZPIECZEŃSTWO

  SEAT Drive Profile: 4 profile jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, 
wspomagania kierownicy oraz skrzyni biegów DSG (tylko dla silników o mocy 
180 i 184 KM)

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
  Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne 
  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
  Specjalne zróżnicowanie nadwozia: nadkola i zderzaki X-PERIENCE
  Przyciemniane szyby 
  17-calowe felgi aluminiowe X-PERIENCE 
  Podwyższone zawieszenie X-PERIENCE 

ELEKTRONIKA
  Media System Colour:

 / 5-calowy kolorowy ekran dotykowy
 / Radio FM
 / Złącza USB, SD, Aux-in

 / 8 głośników
 / Bluetooth®(strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów 
telefonicznych) 

WNĘTRZE
  Sportowe przednie fotele X-Perience z obiciem z tkaniny i skóry ekologicznej 
  Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 
  Elementy dekoracyjne wnętrza w kolorze Ice Metal  
  Kierownica wielofunkcyjna z logo XP obszyta skórą z ciemnopomarańczowym 
przeszyciem 

  Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń 
  Oświetlenie wnętrza LED z możliwością wyboru koloru 
  Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza:

 / Oświetlenie bagażnika w technologii LED
 / Lampki LED do czytania z przodu
 / Oświetlenie przestrzeni na nogi w technologii LED
 / Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
 / Diodowe oświetlenie schowka przed dźwignią zmiany biegów 

  Rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku.
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Reference /R/

Copa /CO/

Style /St/

Xcellence /XC/ 

FR /FR/

CUPRA /C/

X-PERIENCE /XP/

Wyposażenie standardowe  

Wyposażenie opcjonalne 

KOŁA

15 CALI

URBAN 30/1  R

PERFORMANCE 30/1 FR

DESIGN 30/2 St  CODESIGN 30/1 RURBAN 30/1 R

DYNAMIC 30/2 FR PERFORMANCE 30/2 MACHINED FRX-PERIENCE XP

16 CALI

17 CALI 18 CALI

DYNAMIC 30/3 St  CO DYNAMIC 30/4 BLACK XCDYNAMIC 30/1 XCDYNAMIC 30/4 ATOM GREY St  CO

X-PERIENCE MACHINED XP CUPRA 30/2 BLACK C

17 CALI

18 CALI 19 CALI
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X-PERIENCE /XP/ 

Wyposażenie standardowe  

Wyposażenie opcjonalne 

KOŁA

18 CALI

18 CALI

BLACK MACHINED 
5F0071498D KT2

ANTHRACITE 
5F0071490 79Y

CUPRACER BLACK 
5F0071498C 041

ORANGE 
5F0071490 RJ8

CUPRACER GREY 
5F0071498C 1BC

BLACK 
5F0071490 041

DYNAMIC GREY 
5F0071490 S7J

TITANIUM GREY 
5F0071490C LL7

18 CALI 19 CALI

19 CALI

BLACK 
5F0071490C 041

RED PERFORMANCE 
5F0071490A 0X1

BLACK  X-PERIENCE XP

5F9071498  KT2

BLACK PERFORMANCE 
5F0071490A KT2

CUPRACER BLACK 
5F0071499A KT2

ORANGE PERFORMANCE 
5F0071490A RJ8

CUPRACER ORANGE 
5F0071499A RJ8
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Reference /R/

Copa /CO/

Style /St/

Xcellence /XC/

FR /FR/ 

CUPRA /C/

X-PERIENCE /XP/ 

Wyposażenie standardowe  

Wyposażenie opcjonalne 

* Niektóre elementy ze skóry ekologicznej. 

Zdjęcia pokazują dostępne wzory tapicerki. Możliwe konfiguracje wnętrza znajdziesz w Konfiguratorze na stronie www.seat-auto.pl.

TAPICERKA

MATERIAŁOWA CZARNA, WNĘTRZE REFERENCE AE L  R

MATERIAŁOWA CZARNA, WNĘTRZE STYLE CE St  CO

CZARNA ALCANTARA, WNĘTRZE STYLE, FOTELE SPORTOWE* CE+WL3 St  CO

CZARNA SKÓRZANA, WNĘTRZE XCELLENCE, FOTELE SPORTOWE DE+WL1 XC

MATERIAŁOWA CZARNA Z CZERWONYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE FR, FOTELE SPORTOWE GE FR

CZARNA ALCANTARA Z CZERWONYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE FR, FOTELE SPORTOWE* GE+WL3 FR

CZARNA SKÓRZANA, WNĘTRZE STYLE, FOTELE SPORTOWE  CE+WL1 St  CO

MATERIAŁOWA CZARNO-GRANATOWA, WNĘTRZE XCELLENCE, FOTELE SPORTOWE*  DE XC

CZARNA ALCANTARA, WNĘTRZE XCELLENCE, FOTELE SPORTOWE* DE+WL3 XC
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TAPICERKA

CZARNA SKÓRZANA Z CZERWONYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE FR, FOTELE SPORTOWE* GE+WL1 FR

CZARNA ALCANTARA Z ANTRACYTOWYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE CUPRA, FOTELE SPORTOWE* LE C

CZARNA SKÓRZANA Z ANTRACYTOWYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE CUPRA, FOTELE SPORTOWE*  LE+WL1 C

Reference /R/

Copa /CO/

Style /St/

Xcellence /XC/

FR /FR/ 

CUPRA /C/

X-PERIENCE /XP/ 

Wyposażenie standardowe  

Wyposażenie opcjonalne 

* Niektóre elementy ze skóry ekologicznej. 

Zdjęcia pokazują dostępne wzory tapicerki. Możliwe konfiguracje wnętrza znajdziesz w Konfiguratorze na stronie www.seat-auto.pl.

MSTERIAŁOWA CZARNO-SZARA Z CIEMNOPOMARAŃCZOWYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE X-PERIENCE, 
FOTELE SPORTOWE* AD XP

BRĄZOWA ALCANTARA Z CIEMNOPOMARAŃCZOWYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE X-PERIENCE, FOTELE 
SPORTOWE* AD+WL3 XP

CZARNA SKÓRZANA, WNĘTRZE X-PERIENCE, FOTELE SPORTOWE*  AD+WL1 XPCZARNA ALCANTARA Z ANTRACYTOWYM PRZESZYCIEM, WNĘTRZE CUPRA, FOTELE KUBEŁKOWE* LE+PL6 C
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KOLORY

PIRINEOS GREY 0C0C  MET MIDNIGHT BLACK 0E0E  MET MEDITERRANEAN BLUE 9550  SOFT

DESIRE RED E1E1  CUSTOM  BOHEME PURPLE C0C0  METEMOCION RED* 9M9M  SOFT

TECHNIC GREY* T4T4  MET

CANDY WHITE B4B4  SOFT MYSTERY BLUE 7Y7Y  METESTRELLA SILVER P5P5  METNEVADA WHITE 2Y2Y  MET 

Lakier niemetalizowany /SOFT

Lakier metalizowany /MET

Lakier metalizowany specjalny /CUSTOM

* dostępny do maja 2017
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Jedni idą za tłumem, inni wybierają własną ścieżkę.  Dzięki oryginalnym 
akcesoriom SEAT możesz dodać swojemu Leonowi jeszcze więcej 
elementów stylistycznych oraz funkcji przechowywania i bezpieczeństwa, 
przystosowując go do Twojego trybu życia, aby samochód był naprawdę 
Twój. Lubisz bardziej sportową jazdę? Nowe zestawy aerodynamiczne 
poprawiają wrażenia z jazdy oraz zawierają szereg opcji personalizujących 
wygląd Twojego Leona. Planujesz weekend w górach lub nad morzem? 
Dachowy bagażnik na narty, rower lub deskę surfingową pomoże Ci 
w Twojej przygodzie.

A może chcesz mieć pewność, że dotrzesz do celu bezpiecznie, 
komfortowo i w dobrym stylu? Wybierz najnowsze technologie i akcesoria, 
które sprawią, że Twój Leon będzie jeszcze bardziej funkcjonalny. 
Niezależnie od tego, czy jest to Leon 5D, Leon SC czy Leon ST, oryginalne 
akcesoria SEAT sprawią, że samochód będzie naprawdę Twój.

Idź pod prąd.
AKCESORIA
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OSIĄGI

Zestawy aerodynamiczne.
Stworzone, by podkreślać charakter Twojego 
SEAT-a Leona, indywidualizować jego wygląd, 
a także by poprawiać osiągi na drodze – nowe 
zestawy aerodynamiczne zapewniają idealne 
połączenie stylu i treści.
Zestawy aerodynamiczne SEAT to połączenie listwy 
przedniego zderzaka, zderzaków tylnych, listew 
bocznych i spojlerów, które nadają Twojemu 
samochodowi sportowego charakteru. Wszystkie 
komponenty – stworzone przez projektantów 
SEAT-a, przeszły restrykcyjne testy jakości 
i wytrzymałości, dzięki czemu mogą skutecznie 
upiększać stylistykę samochodu.

OSIĄGI

Spersonalizuj swoje 
doświadczenie.
Zestawy aerodynamiczne SEAT dają Ci nieskończone 
możliwości stworzenia własnego drogowego 
wojownika. Wybierz kolor listwy przedniego zderzaka 
i listew bocznych spośród kolorów Black, Bismuth, 
Desire Red i Mystery Blue, a następnie zmieszaj je 
i dopasuj do koloru nadwozia, aby Twój Leon cechował 
się unikalnym wyglądem. Zestawy dostępne są tylko 
w wersjach Xcellence i Style.
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OSIĄGI

Przedni zestaw 
stylistyczny.
Dodaj swojemu Leonowi sportowego stylu dzięki 
dynamicznej listwie przedniego zderzaka wraz 
z dekoracyjną osłoną. W wersjach Style i Xcellence 
możesz wybrać kolor Black, Bismuth, Desire Red 
lub Mystery Blue, aby dodać swojemu Leonowi 
dodatkowej nuty kolorystycznej.
W wersji FR elementy te dostępne są wyłącznie 
w kolorze nadwozia.

FR: 5F0071606G GRU
Xcellence / Style: 5F0071606H GRU

OSIĄGI

Spojler.
Spojler tylny poprawia aerodynamikę i nadaje 
wyjątkowo sportowego stylu. W zestawie zawarte 
są narzędzia montażowe i instrukcję.

5F0071606A

OSIĄGI

Listwy boczne.
Połącz wysokie osiągi ze stylem torów 
wyścigowych, dodając do samochodu modelowane, 
aerodynamiczne listwy boczne, które idealnie 
i bezpiecznie mocują się na bokach Twojego Leona. 
Jeśli zdecydujesz się na wersję Xcellence lub Style, 
możesz również dodać detale w kolorze Black, 
Bismuth, Desire Red lub Mystery Blue. 

5F0071685 GRU

OSIĄGI

Zderzak tylny.
Sportowy zderzak tylny. Zestaw obejmuje kratki 
boczne, reflektory, elementy mocujące i instrukcję. 

5F0071609
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PAKIET PERFORMANCE

Pobij własny rekord.
Wznieś swoją jazdę na nowy poziom dynamizmu 
dzięki pakietowi Performance dla Leona CUPRA. 
Oferuje on technologiczną precyzję na poziomie, 
który pozwolił Leonowi CUPRA ustanowić nowy 
rekord w niemieckim Nürburgring Circuit w marcu 
2014 r.
Z rykiem silnika i przy mocy efektywnej 276 KM Leon 
pokonał okrążenie w zaledwie 07:58,4 s, co okazało 
się najlepszym wynikiem osiągniętym przez 
produkowany seryjnie samochód z napędem na 
przednie koła. Teraz możesz wyposażyć swojego 
Leona w najważniejsze elementy tego imponującego 
zestawu.
Pakiet dostępny jest w stylowym kolorze czarnym
lub wyróżniającym się kolorze pomarańczowym. 
Każdy zestaw zawiera aluminiowe felgi 30/3, 
nowoczesne zaciski hamulca Brembo oraz 
aerodynamiczne zewnętrzne listwy progowe. 
Możesz także wybrać opony Michelin „Pilot Sport 
Cup 2”, które zapewnią dodatkową sterowność 
i przyczepność dla łatwej, sportowej jazdy, którą tak 
lubisz

OSIĄGI

Pakiet Performance Orange.
Zawiera 19-calowe pomarańczowe felgi aluminiowe 
CUPRacer z czarnym zaciskiem hamulca Brembo, listwy 
boczne z czarnym progiem, pomarańczową ramę kratki, 
napisy i osłony lusterek.
Opcjonalnie opony Michelin Pilot Sport Cup 2.
Dostępny wyłącznie w wersji CUPRA. 

5F0071499A RJ8

OSIĄGI

Pakiet Performance Black.
Zawiera 19-calowe czarne felgi aluminiowe 
CUPRacer z czerwonym zaciskiem hamulca Brembo 
oraz listwy boczne z czarnym progiem. 
Opcjonalnie opony Michelin Pilot Sport Cup 2.
Dostępny wyłącznie w wersji CUPRA. 

5F0071499A KT2

Akcesoria ochronne

Pokrowiec na koła.
Ochroń koła za pomocą pokrowca ochronnego. 
Wykonany z brezentu (Nylon 300) i poliestru, 
powlekany z jednej strony plastikiem. 
Produkt pasuje do felg nie większych niż 18-cali.

000071770C
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KOLEKCJA MOTORSPORTS

Sprytne akcesoria.
Kolekcja SEAT Motorsports to idealne rozwiązanie 
dla osób prowadzących aktywny i sportowy tryb 
życia.  Obejmuje ona sportową odzież i akcesoria 
stworzone, by zapewnić maksymalną elastyczność 
i funkcjonalność. Każdy element jest idealnym 
dodatkiem dla tych, którzy potrzebują codziennych 
udogodnień nadążających za ich dynamiczną 
osobowością. Kolekcja SEAT Motorsports to bez 
wątpienia istotna pomoc.

KURTKA SOFTSHELL
Kurtka typu softshell, inspirowana odzieżą zespołu 
sportów motorowych SEAT, wiatroodporna, 
oddychająca, z wodoodpornym zamkiem 
i ściągaczami na rękawach.

Materiał: 100% poliester
Rozmiary: S - XXL
Kolor: Atom grey, CUPRA Grey, Cup Racer Orange

Nr ref: 6H1084002X GAF

Samochodzik dla dzieci.
Samochodzik SEAT dla dzieci w wieku od 12 
miesięcy, z wyściełanym siedzeniem.

Materiał: PE (plastik)
Wymiary: 720×300×270 mm
Kolor: Czerwony
Nr ref: 6H1087500 GAD

MĘSKA KOSZULKA POLO
Koszulka polo inspirowana odzieżą zespołu sportów 
motorowych SEAT.

Materiał: 95% bawełna, 5% elastan
Rozmiary: S - XXL
Kolor: Atom Grey, CUPRA Grey, Cup Racer Orange
Nr ref: 6H1084230X GCF

T-SHIRT MĘSKI
T-shirt inspirowany odzieżą zespołu sportów 
motorowych SEAT.

Materiał: 95% bawełna, 5% elastan
Rozmiary: S - XXL
Kolor: Atom Grey, CUPRA Grey, Cup Racer Orange
Nr ref: 6H1084200X GCF

T-SHIRT DZIECIĘCY
T-shirt dziecięcy inspirowany odzieżą zespołu sportów 
motorowych SEAT.

Materiał: 95% bawełna, 5% elastan
Rozmiary: dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat
Kolor: Atom Grey, CUPRA Grey, Cup Racer Orange
Nr ref: 6H1084220X GBF

CZAPKA BASEBALLOWA
Czapka baseballowa z logo SEAT Sport.

Materiał: 100% poliester
Rozmiar: Uniwersalny z regulacją
Kolor: Atom grey, CUPRA Grey, Cup Racer Orange
Ref: 6H1084300 GDF
Ref: 6H1084220X GBF

BRELOK NA KLUCZE
Brelok na klucze z wzorem kratki na chłodnicę CUPRA.
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TRANSPORT

Uchwyt na rower.
Wykorzystując belki dachowe, możesz bezpiecznie 
przewozić rowery na dachu samochodu. Szyna uchwytu
rowerowego ma aerodynamiczny, dopasowany kształt. 
Rower stoi w niej bez podtrzymywania, a Ty masz
swobodę przy mocowaniu kół i ramy.

6L0071128A

TRANSPORT

Bagażnik rowerowy na hak 
holowniczy.
Wsporniki na 2 rowery montowane na haku 
holowniczym. Nowy, udoskonalony projekt wspornika 
kół zapewnia bezpieczniejsze mocowanie rowerów. 
Obracający się w dół mechanizm zapewnia łatwy dostęp 
do bagażnika.

000071128B
Zestaw rozszerzający na 3 rower: 000071128C

TRANSPORT

Uchwyt na deskę
surfingową.
Ładunek zabezpiecza się gumowanymi mocowaniami
przeznaczonymi do desek surfi ngowych.

000071120HA

TRANSPORT

Bagażnik dachowy.
Chroń swój bagaż przed deszczem czy śniegiem.
Aerodynamiczny kształt, łatwość mocowania
i możliwość otwarcia z każdej strony czyni
bagażnik niezwykle funkcjonalnym.
Wymaga relingów dachowych.

400l. 000071200R
420l. 000071200S
450l. 000071180A
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TRANSPORT

Uchwyt na narty.
Wykonany z aluminium. Wystarczy
zdjąć uchwyt, umieścić narty na
uchwycie i zatrzasnąć zapięcie. Dzięki
dużemu przyciskowi otwierającemu
system montowania uchwytu
można obsługiwać nawet w grubych
rękawicach narciarskich. W zestawie
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.

Uchwyt na 4 pary nart: 000071129J
Uchwyt na 6 par nart: 000071129K

TRANSPORT

Hak holowniczy.
Zdejmowany hak holowniczy z mechanizmem 
zabezpieczajacym. System kolorowych diod 
informacyjnych ulatwia zakladanie haka

5D, SC: 5F0803881D
ST: 5F9803881D

Instalacja elektryczna z gniazdem 13 pin, bez 
fabrycznego montażu.

5D, SC: 5F0055204E / ST: 5F0055204G

Instalacja elektryczna z gniazdem 13 pin, z fabrycznym 
montażem.

5D, SC: 5F0055204D / ST: 5F0055204F
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WNĘTRZE

Ozdobna czerwona ramka na deskę 
rozdzielczą.
Ozdobna ramka do naklejenia na fabrycznie montowany element. W zestawie 
2 elementy, po jednym na każdą stronę kierownicy. 
Nie jest przeznaczony do modeli z układem kierowniczym prawostronnym.

5F0064713A

WNĘTRZE

Ozdobna ramka na deskę 
rozdzielczą imitująca 
włókno węglowe.
Ozdobna ramka do naklejenia na fabrycznie 
montowany element. W zestawie 2 elementy, po 
jednym na każdą stronę kierownicy. 
Nie jest przeznaczony do modeli z układem 
kierowniczym prawostronnym.

5F0064713B

WNĘTRZE

Ozdobna ramka na deskę 
rozdzielczą imitująca 
aluminium.
Ozdobna ramka do naklejenia na fabrycznie 
montowany element. W zestawie 2 elementy, 
po jednym na każdą stronę kierownicy. 
Nie jest przeznaczony do modeli z układem 
kierowniczym prawostronnym.

5F0064713
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WNĘTRZE

Aluminiowy, sferyczny 
drążek zmiany biegów.
Oryginalny 5/6-biegowy drążek zmiany biegów SEAT z
aluminiowym i skórzanym wykończeniem. Nie stosuje 
się do samochodów z automatyczną skrzynią biegów.

5-Speed: 5F0064230
6-Speed: 5F0064230A

WNĘTRZE

Aluminiowy, sportowy 
drążek zmiany biegów.
Oryginalny 5/6-biegowy drążek zmiany 
biegów SEAT z aluminiowym i skórzanym 
wykończeniem. Nie stosuje się do 
samochodów z automatyczną skrzynią 
biegów.

5-Speed: 5F0064230D
6-Speed: 5F0064230E

WNĘTRZE

Sferyczny drążek zmiany 
biegów w kolorze 
Tornado Red.
Oryginalny 5/6-biegowy drążek zmiany biegów 
SEAT z aluminiowym i skórzanym wykończeniem. 
Spersonalizowany wkładkami w kolorze Tornado 
Red. Nie stosuje się do samochodów 
z automatyczną skrzynią biegów.

5-Speed: 5F0064230B
6-Speed: 5F0064230C
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Fotelik Peke G3 Kidfix.
Odpowiedni dla kategorii wagowych II, III
(15-36 kg). Instalowany albo z wykorzystaniem
samego samochodowego pasa bezpieczeństwa,
albo w systemie iSOFIX plus samochodowy pas
bezpieczeństwa. Oparcie z regulowaną wysokością.
Pokrycie fotelika można zdejmować i prać.

000019904

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Fotelik Peke G3 Plus.
Odpowiedni dla kategorii wagowych II, III 
(15-36 kg). Instalowany z wykorzystaniem 
samochodowego pasa bezpieczeństwa. 
Oparcie z regulowaną wysokością.
Pokrycie fotelika można zdejmować i prać.

000019906E

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Kidfix XP.
Zapewnia spokój rodziców 
i bezpieczeństwo oraz wygodę dziecka. 
Innowacyjny podnośnik z oparciem XP-PAD 
zapewnia zaawansowaną ochronę z przodu. 
Jest także wyposażony w duże osłony 
boczne, w pełni pokryte podbitką, które 
otaczają dziecko i chronią jego głowę 
i szyję. 
Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

000019906M

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Fotelik Peke G1
iSOFiX Duo Plus.
Instalowany z wykorzystaniem 
samochodowego pasa bezpieczeństwa lub
zaczepów ISOFIX i górnego paska 
mocującego. Pokrycie fotelika można
zdejmować i prać.

000019909

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Top Tether
pas bezpieczeństwa.
Przeciwdziała obrotowi do przodu 
w przypadku zderzenia czołowego. Do
stosowania w połączeniu z SEAT Peke G1 
ISOFIX Duo Plus.

3R0019900

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Peke G0 Plus.
Odpowiedni dla kategorii wagowej 0+ (do 
13 kg). Instalowany z wykorzystaniem 
samochodowego pasa bezpieczeństwa lub 
w systemie iSOFIX z wykorzystaniem 
specjalnej podstawy. Zintegrowany
uchwyt do przenoszenia oraz zdejmowany 
daszek. Pokrycie fotelika można zdejmować 
i prać.

000019907

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Fotelik Fair G0/1 S
iSOFiX.
Grupa wagowa 0, 0+, I (do 18 kg) Montowany 
na bazie ISOFIX. Pokrycie fotelika jest 
wymienne i nadaje się do prania.

000019230J

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Peke G0 Plus iSOFiX
RWF platform.
Podstawa łączona jest z konstrukcją 
samochodu, co zapewnia maksymalną 
stabilność i bezpieczeństwo przewożonego 
dziecka. Fotelik Peke G0 Plus odłącza się 
poprzez zwolnienie zatrzasku, podczas gdy 
podstawa pozostaje przymocowana do 
samochodu.

000019230C
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OCHRONA

Ochronna mata bagażnikowa.
Elastyczna guma ochronna idealnie dopasowana i chroniąca bagażnik.

5D, SC: 5F9061205

Piankowa chronna mata bagażnikowa 5D, SC: 5F0061205G

OCHRONA

Organizer do bagażnika.
Oryginalny system pozwalający na organizację przestrzeni i utrzymanie toreb 
w jednym miejscu. Obejmuje dwa wsporniki, które można dostosować do 
swoich potrzeb i przymocować w dowolnym miejscu za pomocą rzepów. Łatwe 
w użyciu i bardzo praktyczne podczas przewożenia przedmiotów.

1SL061205

OCHRONA

Tempomat.
System regulowania prędkości ma na celu wspomaganie kierowców w
przestrzeganiu ograniczeń prędkości. Oznacza to większy komfort w
trakcie długich podróży i podczas jazdy z przyczepą. Prędkość można
ustawić już od 30 km/h za pomocą dźwigni na kolumnie kierownicy.

5F0054690 / 5F0054690A

OCHRONA

Dwustronny dywanik bagażnikowy.
Kształt przystosowany do górnego dna bagażnika, z wykończeniem 
wykładzinowym z jednej strony, a gumowym z drugiej. Idealnie 
wpasowuje się w kształt bagażnika chroniąc go przed 
zanieczyszczeniami i płynami, które mogą się rozlać.

5F0061210B

OCHRONA

Gumowe dywaniki samochodowe.
Czteroczęściowy zestaw dywaników (2 do przodu i 2 do tyłu). Wykonany 
z nieprzepuszczalnej gumy. Oryginalny system montażu SEAT-a.

5F0061500A 041

OCHRONA

Dywaniki samochodowe Serie®.
Czteroczęściowy zestaw dywaników (2 do przodu i 2 do tyłu). Miękka 
faktura, zaokrąglone krawędzie. Oryginalny system montażu SEAT-a.

5F0863011A LOE

OCHRONA

Pokrowiec samochodowy.
Elastyczny pokrowiec z tkaniny poliestrowej wykonanej ze 
skręconej, niegniotącej się przędzy. 

Pokrowiec samochodowy w kolorze czarnym: 5F0061701A
Pokrowiec samochodowy w kolorze czerwonym: 5F0061701
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CIESZ SIĘ LATAMI 
SPOKOJU

USŁUGI DOSTĘPNE 
365 DNI W ROKU PRZEZ 
24 GODZINY NA DOBĘ

DBAMY O TWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki 
SEAT zapewniają KOMPLEKSOWE 
PRZEGLĄDY PROWADZONE PRZEZ 
WYSZKOLONYCH SPECJALISTÓW. Prowadzą 
oni czynności serwisowe przewidziane 
w planie przeglądów SEAT, używając 
wyłącznie oryginalnych części. Korzystając 
z naszych usług, za każdym razem możesz 
być pewny, że Twój samochód jest 
w dobrych rękach.

Serwis 
i przeglądy.

SEAT SERWIS

Niezawodność mamy 
w standardzie.

TERAZ WSZYSTKIE MODELE Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

SEAT SERWIS MOBILITY

Przez 2 pierwsze lata po zakupie nowego SEAT-a 
jest on objęty usługą SEAT Service Mobility bez 
dodatkowych kosztów. SEAT Service Mobility 
gwarantuje kompletny i niezawodny zakres usług 
pomocy drogowej w każdym kraju Unii 
Europejskiej oraz w krajach sąsiednich. Masz 
jednak możliwość rozszerzenia opieki SEAT 
Service Mobility na kolejne lata pod warunkiem, 
że zalecane przeglądy będą wykonywane przez 
Partnerów Serwisowych SEAT. W razie awarii, 
wypadku, zagubienia kluczy, kradzieży lub innych 
niedogodności SEAT Service Mobility zajmie się 
Tobą i Twoim SEAT-em przez 24 godziny na dobę, 
przez 365 dni w roku.

UBEZPIECZENIE SEAT

Ubezpieczenie SEAT oferuje produkt 
ubezpieczeniowy skonstruowany specjalnie 
z myślą o Twoim Leonie. Oznacza to szybkie 
naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części 
zamiennych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 
SEAT i całodobową obsługę Klienta przez cały 
rok. A jeśli Twój samochód zostanie uszkodzony 
lub skradziony, zapewnimy Ci transport do celu 
Twojej podróży.

PAKIETY SERWISOWE SEAT 

Po co się martwić kosztami serwisowania 
samochodu? Nasz Pakiet Serwisowy umożliwia 
zaplanowanie tych kosztów w przyszłości i jest 
dostępny już od 58 zł miesięcznie. W zakres 
pakietu wchodzą obowiązkowe przeglądy 
okresowe wg wskaźnika okresów między 
obsługowych wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi. Ty wybierasz, do jakiego 
przebiegu chcesz wykupić Pakiet Serwisowy:    
60 000 km, 90 000 km lub 120 000 km.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z 5-LETNIEJ GWARANCJI 

/ SPOKÓJ 
Darmowe naprawy gwarancyjne przez 5 lat / 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu kilometrów).

/ BEZPIECZEŃSTWO I PROFESJONALIZM
Naprawy przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników Autoryzowanych Partnerów 
Serwisowych SEAT z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.

/ WYGODA
Prosta procedura wykonywania napraw – po prostu skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem 
Serwisowym SEAT i umów się na wizytę. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą Kartę Gwarancyjną.

/ PEWNOŚĆ
Gwarancja przypisana jest do samochodu, a nie do właściciela. Oznacza to, że w przypadku 
odsprzedaży samochodu wciąż podlegającego gwarancji, utrzymuje ona swoją ważność.

/ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA WWW.SEAT-AUTO.PL
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SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania 

zmian w zakresie danych technicznych, kolorów i cen bez uprzedzenia. Dlatego informacje 

zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Firma SEAT 

dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne zawarte w niniejszej broszurze były zgodne 

ze stanem faktycznym na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji 

prosimy kontaktować się z punktami sprzedaży SEAT-a. Z uwagi na ograniczenia technik 

drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od 

faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Opisany samochód, wszystkie jego komponenty 

oraz oryginalne części zamienne zostały zaprojektowane zgodnie z regulacjami prawnymi 

dotyczącymi zapobiegania i redukcji wpływu na środowisko, z materiałów przetworzonych 

lub przetwarzalnych, przy pomocy środków zapewniających odpowiedni recykling w celu 

ochrony i rozwoju środowiska naturalnego.

w w w. s e a t- a u t o . p l

Autoryzowany DEALER SEAT


