Leon
Το νέο SEAT

2

Είμαστε η SEAT. Γεννηθήκαμε κάτω από τον ήλιο
της Βαρκελώνης. Αυτό πυροδοτεί την αισιοδοξία
μας. Χάρη σ’ αυτό έχουμε διαφορετική νοοτροπία.
Επειδή γνωρίζουμε ότι όταν επιλέγεις να βλέπεις
την ομορφιά στον κόσμο, όλα είναι δυνατά.

Καλώς
ορίσατε
στη φωτεινή
πλευρά
της ζωής.

Γι’ αυτό, το νέο SEAT Leon επισκιάζει τα υπόλοιπα.
Σχεδιασμένο από μια πιο φωτεινή προοπτική. Γεμάτο
με θετική ενέργεια. Κατασκευασμένο για να προχωράτε
μπροστά. Πάντα τολμηρό. Πάντα αυθεντικό. Είστε έτοιμοι;
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Το ταξίδι σας.
Γίνεται όλο και
πιο φωτεινό.
Το νέο SEAT Leon σάς δίνει περισσότερους λόγους να
βλέπετε τη φωτεινή πλευρά. Το εμβληματικό λογότυπο
του Leon καθορίζει τον εξωστρεφή χαρακτήρα του.
Οι σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου Performance 18”
σας βοηθούν να κινείστε με αυτοπεποίθηση. Δυναμικά
φλας υποδεικνύουν καθεμία από τις εντυπωσιακές
στροφές σας. Η πανοραμική ηλιοροφή σάς πλημμυρίζει
με θετική ενέργεια. Το αύριο ανήκει στους αισιόδοξους.

Η λάμψη είναι στάση ζωής. Η λάμψη είναι συναίσθημα.
Η λάμψη διαχέεται όταν η δημιουργία τροφοδοτείται από
το φως της Μεσογείου. Το νέο SEAT Leon είναι για αυτούς
που κινούνται χωρίς φόβο. Που ζουν τη στιγμή. Που τολμούν
να ξεχωρίσουν. Γιατί όταν γεννιέσαι στον ήλιο, λάμπεις.
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Γεννημένο
στον ήλιο.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Μπείτε μέσα. Επιλέξτε το χρώμα του ατμοσφαιρικού
φωτισμού LED. Σας καλωσορίζει με μια φωτεινή αψίδα
που καλύπτει όλο το ταμπλό. Μια μίξη σχεδιασμού και
λειτουργικότητας, το φως αναβοσβήνει επίσης για να
σας προειδοποιήσει αν δεν είναι ασφαλές να ανοίγετε
την πόρτα. Στο κέντρο του νέου Leon, το ταμπλό
διαθέτει μια διακριτική κλίση προς εσάς για καλύτερη
πρόσβαση στο σύστημα πλοήγησης 10" με οθόνη
αφής. Πιο άνετο, πιο συνδεδεμένο. Περισσότεροι λόγοι
να νιώθετε σίγουροι για το ταξίδι σας.

Εδώ ξεκινάει
η περιπέτειά σας.
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Τέλος η αναμονή. Η 4η γενιά SEAT Leon έφτασε.
Καινούργια, τολμηρή σχεδίαση. Σπορ, δυναμική οδήγηση.
Με άψογη συνδεσιμότητα. Με μεγαλύτερο εσωτερικό.
Σύστημα φωτισμού που ξεχωρίζει. Περισσότερες επιλογές
κινητήρα – συμπεριλαμβανομένου Plug-in Υβριδικού
για το νέο SEAT Leon και για το μεγαλύτερης
χωρητικότητας Leon Sportstourer. Αυτό είναι το Leon σας.
Φορέστε τα γυαλιά ηλίου σας και απολαύστε τη διαδρομή.

Μια νέα μέρα
ξημερώνει.

Ένας νέος τρόπος
να κάνετε τα πάντα.
Έξυπνες ιδέες που κάνουν τα πράγματα πιο απλά.
Καθώς πλησιάζετε, το σύστημα χωρίς κλειδί Kessy
ξεκλειδώνει τις πόρτες αυτόματα. Το Leon σας θα
είναι ήδη ζεσταμένο στη θερμοκρασία που έχετε
ορίσει, χάρη στο σύστημα θέρμανσης στάθμευσης.
Όταν ξεκινήσετε για τη διαδρομή σας, μην ξεχάσετε
να τοποθετήσετε το smartphone σας στο
Connectivity Box για εύκολη ασύρματη φόρτιση.
Αν η διαδρομή είναι μεγάλη, μην ανησυχείτε.
Το σύστημα ανίχνευσης κούρασης θα φροντίσει
να είστε προσεκτικοί σε όλη τη διαδρομή. Και όταν
φτάσετε, αφήστε το σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης να πάρει τον έλεγχο του τιμονιού και
η στάθμευση στα στενά σημεία θα είναι πλέον
παιχνιδάκι.
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ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το αυτοκίνητό σας.
Πάντα συνδεδεμένο.
Το νέο SEAT Leon σας κρατά σε σύνδεση με τον κόσμο. Είτε είστε πίσω από το τιμόνι είτε έξω από το αυτοκίνητό σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SEAT CONNECT με το
smartphone σας για να είστε σε επαφή με το Leon σας. ‘Η ανοίξτε το SEAT CONNECT μέσω της οθόνης αφής για να σχεδιάσετε τη διαδρομή ή να οργανώσετε τη λίστα
αναπαραγωγής σας. Τώρα μπορείτε να εντοπίζετε θέσεις πάρκινγκ, να βλέπετε χάρτες της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνετε πληροφορίες διαδρομής για
να βελτιώνετε την εμπειρία σας ακόμα περισσότερο. Πάντα εκεί, πάντα σε σύνδεση. Αυτό θα πει πραγματική συνδεσιμότητα.
Ανακαλύψτε τα πακέτα εξυπηρέτησης SEAT CONNECT. Βιώστε την ελευθερία της πλήρους συνδεσιμότητας.

Υπηρεσίες πρόσβασης
εξ αποστάσεως.

Με το πακέτο πρόσβασης εξ αποστάσεως, και
να είστε μακριά από το Leon σας, είστε πάντα
σε επαφή. Απλώς πάρτε το smartphone σας
και ξεκινήστε το ταξίδι σας.

• Ποιος χρειάζεται κλειδί όταν έχει smartphone;
•
•
•
•

Πατήστε την οθόνη για να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε το Leon σας.
Προθερμάνετε το εσωτερικό του αυτοκινήτου
σας χρησιμοποιώντας τη βοηθητική θέρμανση
εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής SEAT
CONNECT. Ιδανική λύση για τα κρύα πρωινά
του χειμώνα.
Ξεχάσατε πού παρκάρατε; Χρησιμοποιήστε
τη Θέση Στάθμευσης για να βρείτε την τοποθεσία.
Δανείσατε το Leon σας σε κάποιον άλλο;
Βεβαιωθείτε ότι παραμένει εντός ορίου
ταχύτητας και της καθορισμένης περιοχής.
Μείνετε ψύχραιμοι και συνεχίστε ό,τι κάνετε.
Το Leon σας θα σας προειδοποιήσει μέσω
του smartphone αν εντοπίσει απόπειρα
κλοπής όσο λείπετε.

Ασφάλεια και εξυπηρέτηση.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
infotainment.

Χρειάζεστε επείγουσα εξυπηρέτηση καθ’ οδόν;
Η ασφάλεια και εξυπηρέτηση εξασφαλίζει ότι
είστε πάντα σε σύνδεση. Ειδικά όταν τη
χρειάζεστε περισσότερο.

• Μείνετε ασφαλείς, μείνετε συνδεδεμένοι.
•
•
•

Η κλήση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αυτόματα
με τις υπηρεσίες διάσωσης σε περίπτωση
ανίχνευσης ατυχήματος.
Χρειάζεστε βοήθεια; Πατήστε το κουμπί κλήσης
σε περίπτωση βλάβης για να επικοινωνήσετε
με το τηλεφωνικό κέντρο και να ζητήσετε
βοήθεια.
Έχετε απορίες; Πατήστε το κουμπί
εξυπηρέτησης πελατών για να συνδεθείτε
με το SEAT Service.
Ήρθε η ώρα για έλεγχο; Η υπηρεσία
προγραμματισμού σέρβις σας ενημερώνει
πότε να φέρετε το Leon σας για έλεγχο.

Ψηφιακός τρόπος ζωής σημαίνει να έχετε
το περιεχόμενό σας πάντα διαθέσιμο.
Επειδή όταν είστε πλήρως συνδεδεμένοι,
οι δυνατότητες είναι απεριόριστες.

• Οδηγήστε σε σύνδεση. Λάβετε ηλεκτρονικές
•
•
•
•

πληροφορίες κυκλοφορίας και ενημερώσεις
σχετικά με τις συνθήκες του οδοστρώματος
σε πραγματικό χρόνο.
Είστε έτοιμοι για όλα. Βρείτε τις πλησιέστερες
θέσεις στάθμευσης και τα βενζινάδικα.
Ποια είναι η καλύτερη διαδρομή για τον
προορισμό μου; Ο ηλεκτρονικός υπολογισμός
διαδρομής σάς βοηθά στη βελτιστοποίηση
του ταξιδιού σας.
Απλώς πείτε το. Ο φωνητικός έλεγχος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για ενεργοποίηση
πλοήγησης, ραδιοφώνου και πολυμέσων.
Η πλήρης συμβατότητα με το Amazon Alexa
σας παρέχει όση βοήθεια χρειάζεστε για να
ενσωματώσετε τον ψηφιακό σας κόσμο
στον κόσμο της οδήγησης.

Αναγνώριση οδικής σήμανσης.

Η κάμερα στη βάση του εσωτερικού καθρέφτη του Leon αναγνωρίζει
και διαβάζει την οδική σήμανση, εμφανίζοντας τις πληροφορίες
στον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Το σύστημα σας ενημερώνει συνεχώς
για τα όρια ταχύτητας και τους περιορισμούς προσπέρασης κατά
τη διάρκεια της διαδρομής σας.

Travel Assist.

Ο ιδανικός ψηφιακός βοηθός σας. Το Travel Assist παρακολουθεί
τη διαδρομή σας, χρησιμοποιώντας κάμερες για να σαρώνει για εργασίες
στο οδόστρωμα, φανάρια, οδική σήμανση και στροφές. Χρησιμοποιώντας
αυτές τις πληροφορίες, ορίζει την ταχύτητα, βοηθώντας σας έτσι να
ανταποκριθείτε σε κάθε πρόκληση στον δρόμο.
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ACC με δυνατότητες πρόγνωσης και Front Assist.
Χρησιμοποιώντας κάμερες για να σαρώνει τον δρόμο, το ACC
προβλέπει συνεχώς τον επερχόμενο κίνδυνο. Είτε πρόκειται για
ένα αυτοκίνητο που μπαίνει στη λωρίδα σας είτε μια επικίνδυνη
στροφή στην οποία εισέρχεστε πολύ γρήγορα, το Leon είναι πάντα
έτοιμο να επιβραδύνει. Το ACC με δυνατότητες πρόγνωσης μπορεί
πλέον να συνδυαστεί με το σύστημα πλοήγησης για να αναλύσει
τις στροφές και τα όρια ταχύτητας και να συμπεριλάβει αυτές
τις πληροφορίες στον προσαρμοστικό έλεγχο ταχύτητας.

Στον δρόμο.
Με απόλυτο έλεγχο.

Emergency Assist 3.0.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η επόμενη γενιά του Emergency Assist ελέγχει συνεχώς εάν χρειάζεστε
βοήθεια. Εάν ανιχνεύσει αδράνεια πίσω από το τιμόνι, φρενάρει ομαλά δύο
φορές για να σας ειδοποιήσει. Εάν δεν ανταποκριθείτε στην ειδοποίηση,
το σύστημα λαμβάνει τον έλεγχο, ενεργοποιεί προειδοποιήσεις για τους άλλους
οδηγούς στον δρόμο και επιβραδύνει αυτόματα και σταματάει το αυτοκίνητό σας.
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Όλη η ισχύς του Leon. Όλα τα περιβαλλοντικά
πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού κινητήρα.
Όλη η ευελιξία του υβριδικού. Ποιος είπε ότι δεν
μπορείτε να τα έχετε όλα;
Το νέο SEAT Leon e-HYBRID, διαθέσιμο στις εκδόσεις
Leon 5D και Leon Sportstourer, είναι κάτι παραπάνω
από ένα τυπικό υβριδικό αυτοκίνητο. Όπως τα
περισσότερα υβριδικά, επαναφορτίζει την μπαταρία
του αυτόματα. Ωστόσο, είναι και plug-in. Αυτό σημαίνει
ότι χρησιμοποιεί πρώτα τον ηλεκτροκινητήρα του και
καταφεύγει στον βενζινοκινητήρα μόνο για επιπλέον
ισχύ. Για την επαναφόρτιση, απλά συνδέστε το σε
ένα συμβατικό δίκτυο τροφοδοσίας ρεύματος και
ετοιμαστείτε για τη διαδρομή σας.

e-HYBRID.

Περιορίστε
τις εκπομπές.
Όχι τα σχέδιά σας.
Ψάχνετε για έναν πιο βιώσιμο τρόπο οδήγησης χωρίς να θυσιάζετε
την απόδοση; Ο καινοτόμος συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα και
κινητήρα καύσης καθιστά το SEAT Leon e-HYBRID την πιο βολική
επιλογή για χαμηλές εκπομπές που διατίθεται στην αγορά.

Περισσότερη απόδοση, περισσότερη ελευθερία.
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Ο plug-in ηλεκτροκινητήρας 85 kW συνδυάζεται με τον κινητήρα TSI 1,4
λίτρων για να πετύχει συνολική ισχύ 150 kW. Χρησιμοποιώντας την
ηλεκτρική μπαταρία μπορείτε να διανύσετε έως και 60 km* με μηδενικές
εκπομπές CO2, έχοντας πλήρη πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών εκπομπών
στην πόλη. Και συνδυάζοντας ηλεκτρικό και βενζίνη, το νέο Leon e-HYBRID
μπορεί να φτάσει και τα 800 km χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης.

Συνδέστε. Φορτίστε. Ξεκινήστε.

Είτε στο σπίτι είτε καθ’ οδόν, η σύνδεση του νέου SEAT
Leon e-HYBRID στο ρεύμα είναι γρήγορη και εύκολη.
Φορτίστε το σε περίπου 3 ώρες και 40 λεπτά¹ με
οποιοδήποτε φορτιστή SEAT ή παρόμοιους φορτιστές,
ή σε 5 ώρες¹ με συμβατική πρίζα. Δεν υπάρχουν όρια
στο πού μπορείτε να φτάσετε.

*Προσωρινά δεδομένα. ¹ Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις θερμοκρασίες στο εξωτερικό και την μπαταρία, τη μέγιστη τάση και την κατάσταση
του συστήματος φορτιστή, την κατάσταση της μπαταρίας και τη χρήση άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Σχεδιασμένο να λάμπει και γεμάτο θετική ενέργεια. Το νέο
SEAT Leon εντυπωσιάζει στον δρόμο. Τώρα διαλέξτε πώς θέλετε
να φωτίσει τη ζωή σας με μια σειρά από διακοσμητικά στοιχεία,
ζάντες, χρώματα και ταπετσαρίες. Το νέο σας Leon περιμένει.

Πώς θέλετε
να λάμψετε;
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Ζάντες.
16"

Business
Style
Xcellence
FR
Στάνταρ
Προαιρετικά

17"
URBAN 16"

DYNAMIC 17"

Bu

DYNAMIC 17"

St

XC

18"
PERFORMANCE 18"
MACHINED NUCLEAR GREY
XC

PERFORMANCE 18"
MACHINED NUCLEAR GREY
AEROWHEEL
XC
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PERFORMANCE 18"
MACHINED COSMO GREY
FR

PERFORMANCE 18"
MACHINED COSMO GREY
AEROWHEEL
FR

Bu
St
XC
FR

Χρώματα.

DESIRE RED

URBAN SILVER
26

XC FR

Bu St XC FR

Business
Style
Xcellence
* FR
Στάνταρ
Προαιρετικά

Bu
St
XC
FR

* Εξωτερικοί καθρέφτες σε Cosmo Grey
για την έκδοση FR

PURE RED

Bu St XC FR

NEVADA WHITE

Bu St XC FR

CANDY WHITE

Bu St XC FR

MYSTERY BLUE

Bu St XC FR

MAGNETIC TECH

Bu St XC FR

MIDNIGHT BLACK

Bu St XC FR

Ταπετσαρίες.

CLOTH

Bu

CLOTH

St

CLOTH

XC

DINAMICA MICROFIBER

XC

DINAMICA MICROFIBER

FR

NAPPA LEATHER BLACK

St
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CLOTH

NAPPA LEATHER BLACK

FR

XC

DINAMICA MICROFIBER

NAPPA LEATHER BLACK

St

FR

Business
Style
Xcellence
FR
Στάνταρ
Προαιρετικά

Bu
St
XC
FR

Περιβαλλοντικοί στόχοι τεχνικής ανάπτυξης της SEAT
Προστασία του κλίματος.
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Διατήρηση των πόρων.

Προστασία της υγείας.

Πληροφορίες
για το περιβάλλον.
Ποιότητα αέρα

Οι πετρελαιοκινητήρες περιέχουν
βελτιστοποιημένο σύστημα κατεργασίας
καυσαερίων για περαιτέρω μείωση των
εκπομπών οξειδίων του αζώτου (σύστημα
διπλού ψεκασμού AdBlue).

Ελαστικά

Τα ελαστικά με χαμηλή αντίσταση κύλισης
παρέχουν μέση μείωση 20% στον συντελεστή
αντίστασης κύλισης.

Φώτα

Χάρη σε 100% LED προβολείς και πίσω φώτα
μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας και αυξάνεται η διάρκεια ζωής και
η αποδοτικότητα του φωτισμού.

Καθίσματα

CO2

Φρένα

Αεροδυναμική

SEAT Eco Drive Profile

Παραγωγή

Χάρη στη χρήση νέων συνθέσεων αφρού PUR
μειώνονται οι εκπομπές πτητικών οργανικών
ενώσεων (VOC) στο εσωτερικό της καμπίνας.

Η ενσωμάτωση τεχνολογίας RBO (η οποία
μειώνει την τριβή ανάμεσα στα τακάκια
φρένων και τον δίσκο), δίνει τη δυνατότητα
μείωσης εκπομπών έως 1g CO2 ανά 100 km.

Οι βελτιωμένες διαστάσεις του Leon και
η χαμηλότερη απόσταση από το έδαφος
δίνουν τη δυνατότητα μείωσης 8% στην
αεροδυναμική αντίσταση.

Η λειτουργία ECO δίνει τη δυνατότητα για ένα
στυλ οδήγησης με σεβασμό στο περιβάλλον,
προσαρμόζοντας τις παραμέτρους κινητήρα
και μετάδοσης με στόχο τη μείωση
της κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών.

Οι διαδικασίες παραγωγής τελευταίας
τεχνολογίας εξασφαλίζουν μείωση των
εκπομπών CO2 ανά παραγόμενο αυτοκίνητο
κατά 55% και κατανάλωσης ενέργειας ανά
αυτοκίνητο κατά 22%.

Μηδενικές εκπομπές

56% μείωση εκπομπών ανά αυτοκίνητο.
31% μείωση κατανάλωσης νερού ανά
αυτοκίνητο.

Αμάξωμα

Η χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής έχει
αυξηθεί κατά 5% και συνδυασμένη με την
τεχνολογία θερμοτυπίας δίνει τη δυνατότητα
μείωσης στο πάχος και το βάρος χωρίς
απώλεια στην απόδοση.

Έχει επιτευχθεί μέση μείωση εκπομπών 6%
σε όλους τους κινητήρες.

Δείκτης απόστασης που διανύθηκε με
μηδενικές εκπομπές χρησιμοποιώντας
μόνο ηλεκτρική λειτουργία.

Ακουστική

Όλες οι εκδόσεις περιλαμβάνουν διπλό
σύστημα στεγανοποίησης θυρών,
το οποίο ελαττώνει το επίπεδο θορύβου
και βελτιώνει την άνεση.

Βελτιωμένος εσωτερικός καθαρισμός των
ρομπότ που χρησιμοποιούνται στις μονάδες
βαφής με χρήση προϊόντων χωρίς πτητικές
οργανικές ενώσεις (VOC).

Η SEAT έχει δεσμευτεί σε μια πολιτική συνεχών προϊοντικών βελτιώσεων και διατηρεί το δικαίωμα να
προβεί σε τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, χρώματα και τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση.
H πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο έντυπο δίνεται ως οδηγός και μόνο. Ο εξοπλισμός
των μοντέλων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. H SEAT κάνει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια όλων των στοιχείων κατά την ημερομηνία έκδοσης
του εντύπου (02.2021). Θα πρέπει, όμως, εσείς να ελέγχετε πάντα τις τελευταίες εξελίξεις με το δίκτυο των
Εξουσιοδοτημένων Διανομέων SEAT. Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η διαδικασία εκτύπωσης, τα
χρώματα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τα
πραγματικά. Αυτό το όχημα και όλα τα ανταλλακτικά του, καθώς και τα γνήσια ανταλλακτικά, έχουν
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση της
επίδρασης στο περιβάλλον, με χρήση ανακυκλωμένων/επαναχρησιμοποιημένων υλικών, με μέτρα ώστε
να επιτευχθεί κατάλληλη ανακύκλωση για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

SEAT Leon

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κ Ι Ν Η Τ Ή ΡΑ Σ

1.0lt EcoTSI 110hp |
mHEV DSG

1.5lt EcoTSI 130hp

1.5lt TGI 130hp CNG | DSG

1.5lt EcoTSI 150hp ACT |
mHEV DSG

1.4lt eHybrid 204hp DSG

2.0lt TSI 190hp DSG

2.0lt TDI CR 115hp

2.0lt TDI CR 150hp DSG

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο)

3 / 12

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

Κυβισμός (cc)

999

1498

1498

1498

1395

1984

1968

1968

110 / 5500

130 / 5000 - 6000

130 / 5000 - 6000

150 / 5000 - 6000

150 / 5000 - 6000

190 / 4200 - 6000

115 / 2750 - 4250

150 / 3000 - 4200

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Μέγιστη ισχύς (HP/RPM)
Μέγιστη ροπή (Nm/RPM)
Ψεκασμός

200 / 2000 - 3000

200 / 1400 - 4000

200 / 1400 - 4000

250 / 1500 - 3500

250 / 1550 - 3500

320/1500 - 4100

300 / 1600 - 2500

360 / 1600 - 2750

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

CNG MPI - Βενζίνη TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός Common Rail

Άμεσος ψεκασμός Common Rail

DSG - 7

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

DSG - 7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Μέγιστη ισχύς (HP/RPM)

116

Μέγιστη ροπή (Nm/RPM)

330

Τύπος μπαταρία ς/ Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)

Li-ion / 12,8

Χρόνος φόρτισης AC 2.3 KW 0-100% SoC

5h

Χρόνος φόρτισης AC 3.6 KW 0-100% SoC

3h 33min

ΣΥ ΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Α
Μέγιστη ισχύς (HP)

204

Μέγιστη ροπή (Nm)
ΜΕΤΑ ΔΟΣΗ
Κιβώτιο
ΑΜΆΞΩΜΑ

350
Μηχανικό 6 ταχυτήτων
| DSG - 7

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

Εμπρόσθια ανάρτηση

Μηχανικό 6 ταχυτήτων | DSG - 7

DSG - 6

Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Οπίσθια ανάρτηση

Ημιάκαμπτος άξονας (Πολλαπλών συνδέσμων στους κινητήρες > 150 ίππων και στα eHybrid) με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα φρένων

Μηχανικό 6 ταχυτήτων | DSG - 7

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Ηλεκτρομηχανική κρεμαγιέρα

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

ΤΡΟΧΟΊ

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 312 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 312 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

231

200

215

6,5J x 16" - 7J x 16" - 7,5J x 17" - 7,5J x 18"

Ζάντες

Ελαστικά

205 / 55 R16" - 225 / 45 R17" - 205 / 50 R17" - 225 / 40 R18"

LEON 5D
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

Επιτάχυνση 0 - 100 (s)
Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ*

Κύκλος πόλης (lt/100km) NEDC*

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC*

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) NEDC*

197 | 192

208
9,4

9,8 | 9,6

203

217

6,0 | 5,2

6,6

5,0 | 4,5

6,6 | 6,0

8,1

5,2

4,7

4,3

4,5

3,0 | 3,1

4,7 | 4,2

5

3,4

3,6

5,3

3,7 | 3,6

5,4 | 4,9

6,1

4

4

6,7 - 7,2

4,2 - 4,7

4,3 - 4,9

10,9 | 10,8

4,9 | 4,6
Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) eHybrid NEDC*
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)
Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km) WLTP* 5,3 - 6,0 | 5,3 - 6,2
*CNG kg/100km

8,7

220
7,5

1,4

7,4

10,2

8,5

5,4
5,4 - 6,3

3,7 - 4,1 | 3,9 - 4,3

5,5 - 6,4 | 5,5 - 6,3

1,0 -1,2

Κ Ι Ν Η Τ Ή ΡΑ Σ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

1.0lt EcoTSI 110hp |
mHEV DSG

1.5lt EcoTSI 130hp

1.5lt TGI 130hp CNG | DSG

1.5lt Eco TSI 150hp ACT |
mHEV DSG

112 | 104

121

101 | 99

123 | 112

Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) NEDC*

Συνδ. κύκλος CO2 (g/km) eHybrid NEDC*
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (g/km) WLTP*

1.4lt eHybrid 204hp DSG

2.0lt TSI 190hp DSG

2.0lt TDI CR 115hp

2.0lt TDI CR 150hp DSG

32

140

106

106

151-164

109 - 123

113 - 129

123
119 - 137 | 120 - 140

122 - 142

102 - 112 | 107 - 118

125-145 | 125-144

23 - 28

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ
Συνδυασμένος κύκλος (kWh/100km) NEDC

11,9

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (kWh/100km) WLTP

14,3-15,2

Eύρος ηλεκτρικής αυτονομίας (km) WLTP

60 - 66

Ηλεκτρική αυτονομία (km) NEDC

72

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

Reference, Style, Xcellence 4368 / 1799 / 1456 - FR 4368 / 1799 / 1442 - eHybrid 4368 / 1799 / 1460

Μεταξόνιο (mm)

Reference, Style, Xcellence 2686 - FR 2684 - eHybrid 2682

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

380 (CNG 300, eHybrid 270)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)

45 (CNG 17,3 KG - 9lt, eHybrid 40)

ΒΑΡΗ
Bάρος (kg)

1279 | 1330

1318

1382 | 1411

1330 | 1361

1614

1457

1393

1448

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg)

1750 | 1860

1860

1860 | 1890

1870 | 1900

2060

1970

1930

1980

218

220

233

217

LEON SPORTSTOURER
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

203

Επιτάχυνση 0 - 100 (s)

10,1 | 9,9

8,9 | 8,7

7,7

7,6

8,8

Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ*

Κύκλοςπόλης (lt/100km) NEDC*

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC*		
Συνδυασμένοςκύκλος(lt/100km) NEDC*

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) eHybrid NEDC*
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)		
Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km) WLTP*

5,1 | 4,5

6,6 | 6,2

8,1

4,9

3,0 | 3,1

4,6 | 4,3

5

3,7

3,7 | 3,6

5,4 | 5,0

1,4

6,1

5,4
3,7-4,2 | 3,9-4,4

5,6 - 6,5

1,1 - 1,2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ
Συνδυασμένος κύκλος (kWh/100km) NEDC

4,1
3,8

6,7- 7,3

4,3 - 4,9

139

109

151 - 165

113 - 128

12

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (kWh/100km) WLTP

14,4-15,2

Ηλεκτρική αυτονομία (km) NEDC

72

Eύρος ηλεκτρικής αυτονομίας (km) WLTP

60 - 65

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΣυνδυασμένοςκύκλοςCO2 (g/km)NEDC

		

Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) eHybrid NEDC*
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)		
Εύρος συνδυασμένου κύκλου (g/km) WLTP

		

					
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)
Μεταξόνιο (mm)

103 | 99

123 | 115

32

102 - 115 | 108 - 120

126-147 | 127-145

24 - 28

123

Style, Xcellence 4642 / 1799 / 1448 - FR 4642 / 1799 / 1437 - CUPRA 4657 / 1799 / 1439 - eHybrid 4642 /1799 / 1456
Style, Xcellence 2686 - FR 2684 - CUPRA 2689 - eHybrid 2682

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

620 (CNG 480, eHybrid 470)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)

45 (CNG 17,3 KG - 9lt, eHybrid 40)

ΒΑΡΗ

Bάρος (kg)
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg)
*CNG kg/100km

1428 | 1457

1960 | 1990

1374 | 1410

1960 | 2000

1658

2080

1503

2050

1491

2080

