
Cenník platný od: 01.03.2015

Leon Aerodynamic

predný športový nárazník = zadný nárazník s difúzorom = dve koncovky výfuku

rozšírené bočné prahové lišty = zadný spojler = parkovacie senzory vzadu

www.seat.sk

www.mysmeseat.sk

2+2 ROKY ZÁRUKY BEZ OBMEDZENIA KM 



Motor

Leon Aerodynamic

Balík EXCLUSIVE      Zľava 603 EUR

Poznámka: Ponuka výbav na želanie a ponuka farieb podľa štandardného cenníka Leon Style. O dostupnosti sa informujte u Vášho predajcu SEAT.

Bezpečnosť Exteriér

4 7x airbag (2x vpredu, 2x bočný vpredu, 2x hlavový, 1x kolenný) 4 16" zliatinové disky "Design" (30/2), pneumatiky 205/55

4 Airbag spolujazdca s deaktiváciou 4 Rezervné koleso, dojazdové 16"

4 Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás pre predné sedadlá 4 Kryty spätných zrkadiel a kľučky dverí vo farbe karosérie

4 2x úchyty ISOFIX pre zadné sedadlá (s Top Tether) 4 Komfortné pruženie

4 Elektronický stabilizačný program ESC s ABS a ASR 4 B- a C-stĺpik v čiernej lesklej farbe

4 Elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou (XDS) 4 Kryt palivovej nádrže prepojený na centrálne zamykanie

4 Asistent rozjazdu do kopca 4 Chrómové orámovanie mriežky chladiča

4 Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách 4 Stierač zadného okna s ostrekovačom

4 Multikolízna brzda

4 Imobilizér Interiér

4 Interiér Style, chrómový balík pre interiér, farba: čierna

Komfort 4 Komfortné sedadlá vpredu

4 Dvojitá optika predných svetlometov, funkcia denných svetiel 4 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

4 Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut 4 Sedadlo vodiča s bedernou opierkou

4 Elektricky ovládané predné a zadné okná 4 Opierky hlavy vpredu (WOKS systém), 3x opierka hlavy vzadu

4 Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 4 Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, asymetricky delené 

4 Palubný počítač s ukazovateľom vhodného prevodového stupňa 4 Slnečné clony vpredu s make-up zrkadlami s osvetlením

4 3,5" multifunkčný displej v združených prístrojoch (medium) 4 Úchytné oká v batožinovom priestore

4 Ukazovateľ vonkajšej teploty 4 Stredová konzola - vysoká, s lakťovou opierkou, držiakmi

4 Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním       na poháre, odkladacou schránkou, výduchmi, ventilácie

4 2x sklápateľný kľúč s diaľkovým ovládaním, trojtlačítkový       pre zadné sedadlá

4 Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom (Servotronic) 4 12 V zásuvka vpredu

4 Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia 4 Svetlá na čítanie vpredu a vzadu

4 Media system Colour: rádio s 5" farebným displejom, dotykové 4 Osvetlenie batožinového priestoru

      ovládanie, USB a Aux-IN rozhranie, podpora SD kariet, 4 Osvetlenie priestoru pre nohy a osvetlenie schránky

      CD mechanika, 6x reproduktor, Bluetooth       pred spolujazdcom

4 USB rozhranie, podpora SD kariet 4 Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

4 Kožou potiahnutý multifunkčný volant, radiaca páka, ručná brzda 4 Odkladací priestor pod sedadlom vodiča

4 Systém Štart/Stop a rekuperácia energie pri brzdení 4 Filter s aktívnym uhlím

4 Tempomat

Aerodynamic pack

4 Športový predný nárazník so spojlerom v čiernej farbe s vyskoým leskom, mriežky so štruktúrou v tvare včelieho plástu

4 Športový zadný nárazník s difúzorom v čiernej lesklej farbe a s dvomi koncovkami výfuku

4 Športový zadný spojler pre zlepšenie aerodynamiky

4 Rozšírené bočné prahové lišty

4 Parkovacie senzory vzadu

Upozornenie:

Uvedené ceny sú doporučené v EUR a zahŕňajú 20% DPH. V cene vozidla je zahrnutý poplatok do recyklačného fondu. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien bez upozornenia.

Uvedené výbavy zodpovedajú modelovému roku 2015. Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť. Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
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Cenník Leon Aerodynamic

16 790

Výkon

(kW / k)
Kód

Spotreba

(l / 100 km)

Leon 5D
5F1***

BONUS: - 2 983 EUR

1.2 TSI Ecomotive 81 / 110 ***2WXHE 4,9 19 773

P21
1 648

1 045

SEAT Full LED (predné svetlá, denné a zadné svetlá s technológiou LED), Convenience pack (svetelný a dažďový senzor, funkcie 

"coming home" a "leaving home", vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou), alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 

záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

Zvýhodnené balíky

Sériová výbava Leon Aerodynamic


