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Benvingut al 
costat radiant.

Som SEAT. Nascuts sota el sol. Desperta el nostre optimisme. 
Ens aporta una mentalitat diferent. Perquè sabem que 
quan esculls veure la bellesa al món, tot és possible.

Aquesta és la raó per la qual el nou SEAT León eclipsa 
els altres. Dissenyat des d’un punt de vista més radiant. 
Sobrecarregat d’energia positiva. Fet perquè continuïs 
avançant. Sempre audaç. Sempre original. Estàs a punt?
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Nascut  
sota el sol.

Radiant és una actitud. Radiant és una sensació. 
Radiant és el que succeeix quan s’alimenta la 
creativitat amb la llum del Mediterrani. El nou SEAT 
León és per als qui es mouen sense por. Viure en el 
moment. Atrevir-se a destacar. Perquè quan neixes 
sota el sol, brilles.

6

https://youtu.be/iVnjA89InRM


És una nova 
albada.

L’espera ha acabat. El SEAT León de 4ª generació és aquí.  
Un nou disseny audaç. Una conducció esportiva, dinàmica. 
Impecablement connectat. Un interior expandit. Un sistema 
de llums excel·lent. Més opcions de motor – incloent-hi un 
híbrid endollable tant per al nou SEAT León com per al León 
Sportstourer, de major capacitat. Aquest és el teu León. 
Posa’t les ulleres de sol i gaudeix del trajecte.
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RMés audaç.
Més gran.
Més radiant.

Nova graella frontal i fars Full LED. Llums LED infinits a la part 
posterior. Millors proporcions, una presència més atrevida.  
El nou SEAT León es veu, i se sent, més seductor que mai.  
Les superfícies fluides i les línies dinàmiques transmeten un 
esperit més fresc i més esportiu. Uns blísters característics 
aporten energia i moviment. Aquest és un cotxe que destaca. 
Fins i tot quan no està en moviment.
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El teu viatge.
Cada dia sembla 
més radiant.

El nou SEAT León et dóna més raons per mirar el costat positiu. 
El logotip en forma de signatura del León defineix el seu caràcter 
extravertit. Les llantes d’aliatge mecanitzades Performance de 
46 cm (18") t’ajuden a avançar amb confiança. Els intermitents 
dinàmics indiquen cadascun dels teus atractius girs. El sostre 
panoràmic elèctric et banya en energia positiva. El futur pertany 
als optimistes.
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Entra. Escull el color de la llum LED que t’envolta. Et dóna la 
benvinguda amb un arc de llum que s’estén per tot el 
davantal. Una combinació de disseny i funcionalitat, perquè 
la llum també parpelleja per avisar-te quan no és segur 
obrir la porta. Al centre del nou León, el davantal està 
subtilment inclinat cap a tu per a un millor accés al Sistema 
de Navegació de 25,4 cm (10") amb lliscador tàctil. Més 
còmode, més connectat. Més raons perquè el teu viatge et 
faci sentir bé.

Aquí comença la teva 
següent aventura.
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https://youtu.be/3CUnFjgBHvA


Ves més enllà en la 
teva zona de confort.

El nou interior està ben equipat i té més espai per 
a un major confort. Ara, fes-te’l teu. La tapisseria 
de microfibra Dinamica aporta un toc refinat. 
Tens grans plans? El León Sportstourer té una 
capacitat de maleter de 1.600l amb els seients 
posteriors abatuts. Simplement, col·loca el peu 
davant del sensor de la porta posterior elèctrica 
per obrir-la, sense emprar les mans. Necessites 
més espai? Els seients modulars es poden 
abatre, proporcionant-te fins i tot més espai per 
organitzar els teus plans.
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https://youtu.be/SZGPEJc3Uqw
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Anys llum  
al davant.

TE
CN

O
LO

G
IA

Música. Informació en ruta. Mapes 3D. Trucades. Control de la 
climatització. Personalitza el teu Quadre de comandaments Digital 
Cockpit per escollir com vols veure-ho tot. Fes que el Sistema de 
navegació d’alta definició de 25,4 cm (10") coincideixi i sigui un 
reflex del teu telèfon. Configura el teu perfil de conducció per tenir 
més potència, una suspensió més fluida o una conducció Eco. I ara 
fins i tot pots utilitzar el control de veu natural per fer-ho. 
Simplement, mantingues les mans al volant i digues al teu León 
què vols fer.
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El teu cotxe.
Sempre connectat.
El nou SEAT León et manté connectat amb el teu món. Darrere del volant o fora del teu cotxe. Utilitza 
l’aplicació SEAT CONNECT amb el teu smartphone per romandre en contacte amb el teu León. O obre 
SEAT CONNECT a través de la pantalla tàctil per començar a planificar la teva ruta o organitzar la teva 
llista de reproduccions. Ara pots localitzar places d’aparcament, veure l’estat del trànsit a temps real  
i obtenir informació sobre la ruta per a millorar encara més la teva experiència. Sempre allí, sempre 
connectat. Això és el que significa la veritable connectivitat.

Descobreix els Paquets de serveis de SEAT CONNECT. Experimenta la llibertat de la connectivitat total.

Serveis d’accés remot.
Amb el paquet d’accés remot, estar lluny del teu 
León no significa perdre el contacte. Simplement 
agafa el teu smartphone i comença el teu viatge.

•  No estàs segur d’haver apagat els llums? 
Comprova l’estat dels llums i de la ventilació.

•  No recordes on has aparcat? Fes servir la posició 
d’estacionament per veure la seva localització.

•  Has deixat el teu León a algú? Assegura’t que es 
mantingui dins dels límits de velocitat i de l’àrea 
establerta.

•  Estigues tranquil i segueix amb el que estàs fent. El teu 
León t’avisarà mitjançant el teu smartphone si detecta 
una situació de robatori mentre estiguis lluny.

Seguretat i servei.
Necessites assistència urgent a la carretera? 
Seguretat i servei t’assegura que sempre estaràs 
connectat. Especialment, quan més ho necessitis.

•  Estigues segur, estigues connectat. La Trucada 
d’emergència et connecta automàticament amb 
els serveis d’emergències si detecta un accident.

•  Necessites assistència? Prem el botó de Trucada 
d’averia per contactar amb el nostre Call Center  
i demanar ajudaa.

•  Tens alguna pregunta? Prem el botó d’Atenció al 
client per posar-te en contacte amb SEAT Service.

•  Cal una revisió? La Programació de serveis et dirà 
quan portar el teu León.

Serveis d’Infoteniment en línia.
Un estil de vida digital significa tenir el teu contingut 
disponible les 24 hores del dia 7 dies a la setmana. 
Perquè quan estàs completament connectat, les 
possibilitats són infinites.

•  Condueix connectat. Rep informació del trànsit 
en línia i actualitzacions en temps real de les 
condicions de la carretera.

•  Preparat per a tot. Troba les places d’aparcament 
i les estacions de servei més properes.

•  Quin és el millor camí per arribar? El càlcul de la 
ruta en línia t’ajuda a optimitzar el teu viatge.

•  Simplement, digues-ho. El control de veu natural 
es pot utilitzar per activar la navegació, la ràdio  
i els mitjans.
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Una nova manera 
de fer-ho tot.

Idees intel·ligents que ajuden a fer les coses més 
simples. En acostar-te, el Sistema d’obertura sense 
clau Kessy desbloqueja les portes automàticament. El 
teu León ja estarà configurat a la teva temperatura 
preferida, gràcies al control de calefacció a distància. 
Quan comencis el teu viatge, no t’oblidis de col·locar el 
teu smartphone a la Connectivity box per a una fàcil 
càrrega sense fils. Si tens al davant un viatge llarg, no 
et preocupis: el detector de fatiga s’assegurarà que 
romanguis alerta durant tot el recorregut. I quan arribis 
a la teva destinació, deixa que l’Assistent d’aparcament 
automàtic prengui el control del teu volant perquè 
aparcar en aquells espais justos sigui molt fàcil.
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Embús?
Música per a  
les teves orelles.
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Trànsit? Mira el costat positiu. El nou SEAT León inclou Beats Audio™, que 
t’ofereix un so potent però equilibrat. Ajusta la configuració al sistema Premium 
de 10 altaveus per a una experiència acústica que t’envoltarà. Triar 
l’equalitzador perfecte et deixarà a tu i als teus passatgers sense paraules. 
L’hora punta mai no t’ha fet sentir tan bé.
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A la carretera.
I lluny dels problemes.
Per què preocupar-te? Tens el nostre suport.
El nou SEAT León combina rendiment amb 
avançats sistemes d’assistència a la conducció.
Una tecnologia de seguretat intel·ligent que 
anticipa i reacciona davant qualsevol situació a 
la carretera. Abans fins i tot que tu hagis de fer-ho.

Alerta de trànsit posterior. 
Digues no a les ratllades. Quan surtis d’una plaça d’aparcament, l’Assistent  
de sortida t’avisa dels possibles vehicles o obstacles que s’aproximen amb  
un senyal acústic i visual. Si no hi respons, frenarà automàticament per evitar 
una col·lisió.

Assistent de sortida involuntària de carril Lane Assist  
i Assistent d’obres a la carretera.
No surtis del teu carril. La càmera detecta les marques de la carretera i t’avisa 
si estàs a punt de travessar una línia. El sistema també t’ajuda corregint 
activament el moviment del volant per mantenir-te en el teu camí. L’Assistent 
d’obres a la carretera pot reconèixer els senyals provisionals, com les barreres 
de les obres o les barres de protecció.

Detector d’Angle Mort.
Veure el que no es pot veure. El detector de l’angle 
mort detecta els vehicles que estan fora del teu 
camp de visió a una distància de fins a 70 metres. 

Assistent de Sortida Segura.
Quan et disposes a sortir del teu León, l’Assistent de sortida 
segura pot detectar els vianants, el trànsit o les bicicletes 
que vénen cap a tu. S’activa un senyal acústic i la llum 
envolupant LED parpelleja per avisar-te que hi ha risc 
d’accident si obres la porta.
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https://www.easymarketingred.es/Data/Videos/NuevoSeatLeon/Blind__Spot_ESP_1920x1080_.mp4
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https://www.easymarketingred.es/Data/Videos/NuevoSeatLeon/Exit__Assist_ESP_1920x1080_.mp4


A la carretera.
Sota control.

Assistent de viatge.
L’Assistent de viatge, el teu assistent virtual ideal, supervisa el teu 
viatge utilitzant càmeres per detectar obres, semàfors, senyals de 
trànsit i revolts. Utilitzant aquesta informació, configura la teva velocitat 
i t’ajuda a estar a l’altura de qualsevol desafiament a la carretera.

Assistent d’emergència 3.0.
La següent generació de l’Assistent d’emergència comprova 
constantment si necessites ajuda. Si detecta inactivitat darrere del 
volant, frena suaument dues vegades per avisar-te. Si no respons a 
aquesta alerta, activa els llums d’alerta per als altres conductors de 
la carretera i automàticament redueix la velocitat i atura el teu cotxe.
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Control de creuer adaptatiu predictiu. 
Utilitzant càmeres per inspeccionar la carretera, l’ACC anticipa 
constantment els perills que es puguin presentar. Ja sigui un cotxe que 
envaeix el teu carril o un revolt perillós que prens massa ràpid, el teu 
León està sempre preparat per reduir la velocitat. L’ACC Predictiu es 
pot combinar ara amb el teu sistema de navegació per analitzar els 
revolts i els límits de velocitat i incorporar aquesta informació al teu 
control de velocitat adaptatiu.

Reconeixement dels senyals de trànsit. 
Una càmera a la base del mirall interior del teu León reconeix  
i llegeix els senyals de trànsit, i mostra la informació al Quadre 
de comandaments Digital Cockpit. El sistema et manté informat 
sobre els límits de velocitat i les restriccions d’avançament 
durant el teu viatge.
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https://www.easymarketingred.es/Data/Videos/NuevoSeatLeon/Travel__Assist_ESP_1920x1080_.mp4
https://www.easymarketingred.es/Data/Videos/NuevoSeatLeon/Emergency__Assist_ESP_1920x1080_.mp4


e-Hybrid.

Tota la potència d’un León. Tots els beneficis mediambientals d’un 
motor elèctric. Tota la flexibilitat d’un híbrid. Qui diu que no pots tenir-
ho tot? 

El nou SEAT León e-Hybrid, disponible en les versions León 5D i León 
Sportstourer, és molt més que un híbrid estàndard. Com la majoria 
dels híbrids, recarrega la bateria automàticament. Però també és un 
híbrid endollable. Això significa que utilitza primer el seu motor elèctric, 
i només recorre al motor de gasolina per tenir més potència. Per 
recarregar-lo, simplement endolla’l a una xarxa elèctrica convencional 
i estaràs a punt per sortir.
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Més rendiment, més llibertat. 
El motor elèctric de 85 kW es combina amb el motor gasolina de 1,4 
litres per aconseguir 150 kW de potència total. Utilitzant només la 
bateria elèctrica pot conduir fins a 60 km* amb zero emissions de 
CO2, la qual cosa et dóna total accés a les zones de baixes emissions 
a la ciutat. I combinant consum elèctric i gasolina, el León e-Hybrid 
pot arribar als 800 km sense necessitat de recarregar-lo.

Endolla’l. Carrega’l. Llest. 
A casa o a la carretera, recarregar el teu nou SEAT 
León e-Hybrid no podria ser més ràpid ni més fàcil. 
Obtingues 3 hores de càrrega amb el carregador 
domèstic Wallbox o 6 hores amb un endoll 
convencional. La distància a la qual el pots portar 
no té límits.

Estàs buscant una manera més sostenible de conduir sense sacrificar el 
rendiment? La innovadora combinació del motor elèctric i de combustió 
converteix el SEAT León e-Hybrid en la millor opció de baixes emissions 
disponible.

Redueix les  
teves emissions.
No els teus plans.
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Dissenyat per brillar i impulsat per la positivitat. El nou SEAT 
León causa una gran impressió a la carretera. Tria ara com vols 
que il·lumini la teva vida amb una gamma d’acabats, llantes, 
colors i tapisseria. El teu nou León està esperant.

Com vols 
brillar?
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Fars EcoLED.
Fars EcoLED davanters per il·luminar  
el camí, sense importar com de lluny vagis.

Connectat amb el teu estil de vida.
No és necessari que vagis connectant el teu 
telèfon. Amb l’App-CONNECT sense fils, el teu 
smartphone es connecta automàticament 
quan entres al teu León i es visualitza a la 
pantalla tàctil del Sistema de navegació.

Tot el que necessites.
Per portar-te més lluny.

Amb la pantalla SEAT Media System+ de 20,9 cm (8,25"), el 
nou León 5D Reference està més connectat a la teva vida que 
mai. I els llums davanters Eco LED signifiquen que està a punt 
per il·luminar qualsevol camí que decideixis prendre.

Acabat Reference.
38



Assistent de sortida  
involuntària de carril.
Evita les sorpreses. Rep una ajuda extra  
per mantenir-te sempre al centre del carril.

El lloc ideal.
Gràcies a la seva gran quantitat d’espai,  
el conductor gaudeix d’un fàcil accés a totes 
les prestacions.

Detector de fatiga.
L’assistent detecta la falta de concentració  
i la conducció erràtica i t’avisa quan és hora  
de fer una pausa.

Posa’t còmode.
Equipat amb tapisseries d’alta qualitat que fan 
que el teu seient i el dels teus acompanyants 
siguin confortables.

Equipament de sèrie.

Seguretat:
•  7 Airbags (2 davanters + airbag central  
+ 2 laterals + 2 cortina)

• Desconnexió airbag passatger
•  Assistent de sortida involuntària de carril 

Lane Assist
•  Assistent de frenada automàtica a ciutat amb 

protecció de vianants i ciclistes Front Assist
•  Sistema de bloqueig electrònic del 

diferencial (XDS), assistent de tracció 
dinàmica

• ESC Control electrònic d’estabilitat
• Indicador de pressió de pneumàtics
• Immobilitzador electrònic
• Sistema de trucada d’emergència eCall
•  Recordatori de cordar-se els cinturons  

de les places davanteres i posteriors
•  ISOFIX amb Top Tether a les dues places 

posteriors
• Detector de fatiga

Confort:
• Climatitzador automàtic d’una zona
• Alçavidres elèctrics davanter i darrere
• Llum de lectura davanter
•  Retrovisors exteriors ajustables 

elèctricament i calefactables
•  Para-sols conductor i passatger  

amb portatargetes al costat conductor
• Presa de 12V
• Seient conductor regulable en altura
• Seients posteriors abatibles 1/3 i 2/3
• Limitador de velocitat

Disseny:
•  Llanta d’acer de 41 cm (16") Urban  

+ kit reparapunxades
• Fars davanters EcoLED
• Fars posteriors LED
• Llums diürns LED
• Sostre interior gris
• Retrovisors exteriors en color carrosseria
• Aleró posterior 
• Tres agafadors abatibles

Reference GO 
(afegeix a Reference):
•  Llanta d’aliatge de 41 cm (16") Design
• Control de creuer
• Fars antiboira LED
• Volant multifunció esportiu en cuir
• Pom de palanca de canvi en cuir
• Bluetooth®

Electrònica:
• Radio Media System de 20,9 cm (8,25")
• Ordinador a bord
• Sistema d’engegada sense clau KESSY
• 2 preses USB tipus C davanteres
• Fre de mà elèctric
•  SEAT CONNECT: Pack Safety  

& Services + Remote Access 
• Receptor de ràdio digital 
• 4 altaveus
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Acabat Style.

Benvingut al teu món. L’acabat Style del León té molt per 
presumir. Des de les llums antiboira amb funció de gir fins a tots 
els elements clau dins i fora, l’acabat Style és per als qui saben 
quin camí volen seguir.

Més estil.
Més substància.

Benvingut. 
La llum de benvinguda del León 
t’indica que has arribat i que estàs a 
punt per començar el teu viatge

Veure més, veure-hi millor.
Les llums antiboira amb funció de gir 
t’ajuden a veure-hi a través de la boira 
i a agafar aquells revolts difícils.
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Et porta més lluny.
Les llantes d’aliatge Dynamic de 43 cm (17") aporten 
molt estil i rendiment a la carretera.

Tot connectat. 
Carregador sense fils a la consola central amb 
amplificador de senyal amb il·luminació LED a la zona  
de càrrega.

Sempre a l’abast.
Amb SEAT CONNECT, quan el teu León detecta que has 
tingut un accident, s’activa la Trucada d’emergència i truca 
els serveis d’emergències per demanar ajuda. Perquè no 
hagis de fer-ho tu.

Tot el que necessites.
El Quadre de comandaments Digital Cockpit 
personalitzable et permet tenir els teu mitjans, 
l’assistència a la conducció i la navegació en un mateix 
lloc. I després et deixa decidir com vols veure-ho.

Confort:
• Control de velocitat creuer
• Volant multifunció esportiu en cuir
•  Palanques al volant  

(només motoritzacions DSG)
• Sensor d’aparcament posterior
• Seients davanters regulables en altura
• Seients conductor amb ajustament lumbar
• Bossa al respatller dels seients davanters
•  Espai d’emmagatzematge  

sota seient conductor
•  Mirall interior amb antienlluernament 

automàtic

Disseny:
•  Llantes d’aliatge Urban de 41 cm (16")  

+ kit reparapunxades
•  Paquet interior LED: Llums de lectura 

davanters i posteriors LED amb panell  
tàctil + Llum para-sol LED

• Paquet interior cromat
• Pom de palanca de canvi en cuir
• Fars antiboira LED amb funció cornering
• Insercions decoratives interiors
•  Il·luminació ambiental LED a la zona  

de peus davantera

Electrònica:
• 7 altaveus
•  Carregador sense fils a la consola central 

amb amplificador de senyal amb 
il·luminació LED a la zona de càrrega

•  Full Link: Mirror Link™ + Apple CarPlay™  
+ Android Auto™

•  Sensor de llum, pluja i funció  
Coming & Leaving Home

• Bluetooth®

Equipament de sèrie.
Addicional a l’acabat Reference.

Style GO
(afegeix a Style):
• Càmera de visió posterior
• Reposabraços central davanter
• Quadre de comandaments Digital Cockpit
• Vidres posteriors enfosquits
•  Climatitzador automàtic de tres zones amb 

control des de la segona fila de seients
•  2 USB davanters tipus C i 2 USB posteriors 

tipus C
•  Retrovisors plegables elèctricament amb 

funció descens retrovisor acompanyant  
en aparcament
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Bona cara.
La singular graella davantera de rombes amb 
estampació cromada en calent fa que aquest 
acabat destaqui per sobre dels altres.

Detalls pels devots.
L’estil fa un pas endavant. El pas de porta 
il·luminat inclou elements cromats i el logotip 
Xcellence.

L’acabat Xcellence t’equipa amb tot el que necessites. 
I després et dóna més. Exclusius detalls exteriors i més 
opcions de colors, interior i tapisseria. El León Xcellence 
aporta un toc de classe extra a la teva conducció.

A punt per robar  
el protagonisme?

Acabat Xcellence.
46



La bellesa de la llum.
Il·lumina cada viatge. Les noves Llums LED 
posteriors infinites aporten a la part posterior del 
teu León un aspecte que es nega a passar 
desapercebut.

El cel no té cap límit.
Més gran i més lluminós, el sostre panoràmic deixa 
entrar més llum i més energia positiva a cada 
trajecte.

El teu viatge. La teva temperatura.
Càlida o freda? Amb el Climatronic de 3 zones, cada 
persona pot escollir la temperatura adequada. Des 
del conductor i el passatger davanter, fins a totes les 
persones al seient de darrera.

Resplendent.
Potents fars davanters Full LED. Eficiència 
moderna i disseny contemporani.

Equipament de sèrie.
Addicional a l’acabat Style.

Confort:
•  Climatitzador automàtic de tres zones  

amb control des de la segona fila de seients
•  Retrovisors plegables elèctricament  

amb funció descens retrovisor 
acompanyant en aparcament

• Reposabraços central davanter
• Reposabraços central posterior

Disseny:
•  Llantes d’aliatge Dynamic de 43 cm (17")  

+ kit reparapunxades
• Fars davanters Full LED
•  Llum LED posterior infinita amb intermitents 

dinàmics i llum de benvinguda
•  Volant multifunció esportiu en cuir  

amb logotip Xcellence
• Marcs de finestretes cromats
• Vidres posteriors enfosquits
•  Estreps Xcellence il·luminats  

en portes davanteres
• Quatre agafadors abatibles
• Tapisseria específica Xcellence

Electrònica:
• Quadre de comandaments Digital Cockpit
•  2 USB davanters tipus C i 2 USB posteriors 

tipus C
• Sistema d’obertura sense clau KESSY
•  Llum LED ambiental interior monocolor  

+ guantera il·luminada

Xcellence GO “L”
(afegeix a Xcellence)
• Càmera de visió posterior
•  Assistent d’aparcament automàtic  

Park Assist
• Sensor d’aparcament davanter
• Control de creuer adaptatiu predictiu
•  Sistema de navegació de 25,4 cm (10")  

+ cartografia
•  Assistent de llums de carretera curtes  

/ llargues
• Reconeixement de senyals de trànsit
•  Detector d’angle mort i alerta de trànsit 

posterior amb assistent de sortida segura

Xcellence GO “M” 
(afegeix a Xcellence)
• Càmera de visió posterior
•  Assistent d’aparcament  

automàtic Park Assist
• Sensor d’aparcament davanter
• Control de creuer adaptatiu predictiu
•  Sistema de navegació de 25,4 cm (10")  

+ cartografia
•  Assistent de llums de carretera  

curtes / llargues
• Reconeixement de senyals de trànsit
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Quan seguir els altres  
no és una opció.

De vegades val la pena fer un pas més per arribar on vols 
anar. L’acabat FR aporta encara més actitud i un toc més 
esportiu al León. La suspensió específica FR et proporciona 
una conducció més dinàmica, els para-xocs FR i les llantes 
d’aliatge Perfomance de 46 cm (18"), més grans, aporten més 
seguretat a la teva aparença.

Acabat FR.

* D
isp
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le
 e

n 
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30
/2

0.

Una adherència total.
El volant de cuir esportiu multifuncional 
amb els repunts FR millora cada minut 
sobre l’asfalt.

Asseu-te amb actitud. 
Els seients esportius del nou León FR et 
mantenen còmode en agafar aquells 
revolts. Tria la tapisseria de microfibra* 
Dinamica per a un confort encara major.
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SEAT Drive Profile. 
Tria entre els perfils de conducció Eco, Normal  
i Sport amb control de xassís adaptatiu per a una 
major comoditat.

Tens llum verda. 
Detector d’angle mort i alerta de trànsit 
posterior amb assistent de sortida segura.

Sent la carretera.
Llanta d’aliatge mecanitzada Performance de  
46 cm (18") en Gris Cosmo. La perfecta 
combinació d’estètica i capacitat sobre la 
carretera.

Que no pari la música. 
Nou altaveus Premium, un subwoofer, un 
amplificador de 340W i tecnologia Surround 
envolupant. El sistema de so Beats Audio™ 
posa emoció al centre del teu viatge.

Equipament de sèrie.
Addicional a l’acabat Xcellence.

Electrónica:
•  Sistema de navegació + cartografia: 

Pantalla tàctil de 25,4 cm (10")  
+ Reconeixement de veu

•  SEAT Drive Profile amb selector  
de modes de conducció

•  SEAT CONNECT: Safety & Service  
+ Online Infotaiment

•  No inclou sistema d’obertura sense  
clau KESSY

Confort:
•  Dynamic & Comfort pack: Control de xassís 

dinàmic amb suspensió esportiva adaptativa 
+ Direcció progressiva + Sport HMI

Disseny:
•  Llantes d’aliatge Dynamic de 43 cm (17")  

+ kit reparapunxades
•  Volant multifunció esportiu en cuir amb 

logotip FR
• Retrovisors exteriors en color Cosmo Grey
•  Estreps FR il·luminats a les portes 

davanteres
• Sostre interior en negre
• Para-xocs específic FR
• Tapisseria específica FR

FR GO “L”  
(afegeix a FR)
• Càmera de visió posterior
•  Assistent d’aparcament automàtic  

Park Assist
• Sensor d’aparcament davanter
• Control de creuer adaptatiu predictiu
•  Assistent de llums de carretera  

curtes / llargues
• Reconeixement de senyals de trànsit
•  Detector d’angle mort i alerta de trànsit 

posterior amb assistent de sortida segura
• Sistema d’obertura sense clau KESSY

FR GO “XL”  
(afegeix a FR)
• Càmera de visió posterior
•  Assistent d’aparcament automàtic  

Park Assist
• Sensor d’aparcament davanter
• Control de creuer adaptatiu predictiu
•  Assistent de llums de carretera  

curtes / llargues
• Reconeixement de senyals de trànsit
•  Detector d’angle mort i alerta de trànsit 

posterior amb assistent de sortida segura
• Assistent d’embussos
• Assistent d’emergència
• Sistema d’obertura sense clau KESSY
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PERFORMANCE 18" 
LLANTES D’ALIATGE  
MECANITZADES GRIS NUCLEAR
XC

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De sèrie   
Opcional   

46 cm
(18")

DYNAMIC 17"
LLANTES D’ALIATGE
St

DYNAMIC 17" 
LLANTES D’ALIATGE
XC

URBAN 16" 
LLANTES D’ACER

R  St

DYNAMIC 17" 
LLANTES D’ALIATGE
FR

41 cm
(16")

43 cm
(17")

URBAN (16") 
LLANTES D’ACER

R

PERFORMANCE AERO 18"  
LLANTES D’ALIATGE  
MECANITZADES GRIS NUCLEAR
XC

PERFORMANCE 18" 
LLANTES D’ALIATGE  
MECANITZADES GRIS COSMO
FR

PERFORMANCE AERO 18" 
LLANTES D’ALIATGE  
MECANITZADES GRIS COSMO 
FR

PERFORMANCE 18"  
LLANTES D’ALIATGE  
MECANITZADES GRIS COSMO 
FR

Llantes.
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Style St  
Xcellence XC  

FR FR

De sèrie   
Opcional   

¹ Suau.
² Metal·litzat.

³ Custom.
* Miralls exteriors en Gris Cosmo per l’acabat FR

VERMELL¹ BLANC NEVADA²St  XC  FR

St  XC  FR

St  XC  FR

St  XC  FR

St  XC  FR

St  XC  FRVERMELL DESIRE³ XC  FR

Colors.

BLAU MISTERY² GRIS MAGNETIC²

BLANC¹

NEGRE MIDNIGHT²
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Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De sèrie   
Opcional  

TELA St TELA XC

TELA FR

Tapisseria.

TELA R
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De camí a la muntanya? O explorant la ciutat? Siguin 
quines siguin les teves passions, el nou SEAT León és 
aquí per ajudar-te a viure-les. Descobreix els exclusius 
accessoris de SEAT que et permeten fer més del que 
t’apassiona.

Il·lumina el 
teu dia a dia.

60



Personalització.
Penses que el nou i audaç disseny del nou SEAT León 
no pot ser millor? Torna-t’ho a pensar. Afegeix alguns 
detalls d’altes prestacions per personalitzar el teu León  
i desenvolupa encara més el seu potencial.

Aleró en Gris Cosmo. 
Amb estil i esportiu, l’aleró redueix l’elevació que 
augmenta amb la velocitat i aporta al teu León 
un perfil encara més dinàmic.

Faldons laterals en Gris Cosmo. 
Els faldons laterals milloren l’aerodinàmica  
i aporten al teu León aquell aspecte irresistible 
d’adaptació al terreny.

Difusor posterior en Gris Cosmo. 
Aconsegueix un aspecte encara més esportiu 
amb un difusor posterior que aporta un atractiu 
toc a la part posterior del teu León.

* Faldons laterals i aleró disponibles a partir de la setmana 48/20.
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Interior.
Motllura protectora del para-xocs posterior. 
Protegeix la teva zona de càrrega amb aquest adhesiu de color Inox  
que es fixa a la part superior del para-xocs posterior del teu SEAT León.

Estoretes de goma + Estreps laterals en Inox. 
Les estoretes de goma ajuden a mantenir el terra del teu León igual  
de nou. Els estreps laterals a joc protegeixen l’àrea propera a la porta 
de la pols, les taques i la brutícia.

Fundes de claus. 
És a les teves mans. Dóna a la teva clau un toc distintiu amb  
una funda de clau en Pell Suau, Brushed Ice Metal per al León FR 
o Fusta Nòrdica per al León Xcellence.
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Transport.
El món és la teva àrea de jocs. Utilitza el teu SEAT León per 
jugar-hi. Aquests accessoris de transport especialment 
adaptats t’ajuden a transportar tot el que necessites per un 
cap de setmana de relaxació i de diversió.

Portaesquís amb acoblaments. 
Esquieu junts? Aquest acoblament de remolc pot 
transportar fins a 6 parells d’esquís o 2 taules 
d’snowboard.

Portaesquís Xtender. 
No cal que sobrecarreguis la teva esquena per 
carregar els teus esquís. El portaesquís Xtender llisca 
per una còmoda càrrega i un transport segur fins  
a la neu.
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Transport.
Acoblament de remolc. 
Necessites emportar-te alguna cosa més? Aquest 
còmode acoblament de remolc és just el que 
estàs buscant.

Portabicicletes amb acoblament.
Portar més rodes no significa tenir més feina. Les 
barres d’alumini de l’acoblament de remolc 
suporten qualsevol tipus de bicicleta. Fins i tot pots 
afegir un kit d’extensió per una tercera bicicleta.
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Transport.
Bagul portaequipatges.
Protegeix el teu equipatge de la meteorologia amb 
aquest bagul de sostre amb estil i aerodinàmic. Fàcil 
de muntar i de fixar, s’obre per tots dos costats  
i s’utilitza juntament amb les barres de sostre. Ideal 
per a viatges familiars més llargs.

Portataules de surf.
Quan hi hagi grans ones esperant que les 
naveguis, carrega el teu equip en aquest 
portataules. S’adapta perfectament a la forma 
de la teva taula de surf i pot transportar-ne dues.

Portabicicletes. 
Vols sortir del camí marcat? Porta la teva bicicleta 
amb tu amb el portabicicletes més fàcil de 
muntar i de reposicionar. Una subjecció ràpida  
i fàcil. Per tenir sempre cura dels tubs del quadre 
de la teva bicicleta.

* Faldons laterals i aleró disponible a partir de la setmana 48/20.
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Protecció.
Estoreta de maleter reversible.
Protegeix el teu SEAT León amb aquesta estoreta de maleter 
reversible i fàcil de col·locar. Mantingues la brutícia i els líquids 
allunyats de tot el que portis al maleter.

Safata protectora de 
maleter amb costats alts.
Resistent, impermeable i fàcil de netejar, aquesta cubeta de 
maleter manté les coses segures fins i tot en els viatges amb 
més sotragades. El logotip en forma de signatura manuscrita 
aporta un toc distintiu.

Safata de maleter semirígida 
+ Safata de maleter d’escuma.
Necessites organitzar les teves coses? Escull una d’aquestes 
safates de maleter antilliscants. Totes dues són resistents, 
impermeables i fàcils de netejar.
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Accessoris per 
a mascotes.

Funda protectora de seient. 
Evita que els seients posteriors del teu León es 
facin malbé per esgarrapades, humitat o pèls. 
Disponible amb quatre tires que es fixen als 
quatre reposacaps per a una protecció total.

Xarxa de separació. 
Perfecta per mantenir les teves mascotes 
contentes i al seu lloc, la xarxa de separació 
divideix la part dels passatgers del maleter,  
i es retira fàcilment sense necessitat d’eines.

Arnès per a gos.
Llebrer o caniche? Aquest arnès per a gos està 
disponible en mides S a XL per adaptar-se  
a tots els gossos d’entre 2kg i 40kg de pes.

Sortida de cap de setmana? Ara no hauràs de deixar-los  
a casa. Tria aquests accessoris de transport per  
assegurar-te que la teva mascota arriba de manera 
segura. I el teu León també.
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Mirall retrovisor per a nens. 
Què us esteu empescant, al darrere? Vigila els teu passatgers 
més petits amb un retrovisor rectangular per als seients 
posteriors. Fixa’l al reposacaps amb les tires ajustables.

Peke G0 i-Size. 
Per als passatgers més petits. Aquesta cadira infantil 
especialment adaptada compleix amb la recent legislació en 
matèria de seguretat ECE R129 (i-Size). Inclou indicadors de 
colors per facilitar la instal·lació i proporciona una postura 
ergonòmica i segura per als nadons i els nens petits. Per a nens 
de fins a 13kg.

Seguretat.
Portar-los fins el teu destí és important. Però no hi ha 
res més important que portar-los-hi amb seguretat. 
Assegura’t d’utilitzar els accessoris adequats que respectin 
completament la legislació en matèria de seguretat i que et 
donin tranquil·litat mental.
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La vida és massa curta per romandre quiets. Els experts  
del nostre equip de SEAT Service utilitzen només peces 
originals SEAT per mantenir el teu nou SEAT León al màxim  
del seu potencial – i perquè tu estiguis el més relaxat possible.

La llibertat  
comença on acaba 
la preocupació.
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Si esculls els Serveis autoritzats SEAT, esculls el millor per al teu vehicle. 
T’oferim avantatges que no trobaràs a qualsevol taller. Ningú com 
SEAT per tenir cura del teu SEAT.

Al teu servei.

2 anys de garantia  
de reparació. 
Gaudeixes de 2 anys de garantia en totes 
les operacions realitzades i abonades al 
teu Servei autoritzat SEAT.

SEAT 
Recanvis Originals. 
Utilitzem Recanvis originals SEAT i et 
garantim la màxima qualitat i durabilitat 
del teu vehicle.

Els únics 
especialistes.
Disposem dels millors especialistes  
en el teu SEAT dotats dels equips més 
moderns.

Premiem 
la teva fidelitat. 
Vine a la nostra Xarxa de Serveis autoritzats 
i gaudeix de les nostres ofertes especials.
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Confiança  
de per vida.
Només als Serveis autoritzats t’informem per endavant de les operacions que 
necessita el teu vehicle i dels preus, i t’oferim sempre la millor qualitat i el clima 
de confiança que necessites. Ser atès per professionals experts en vehicles SEAT 
és comptar amb la màxima qualitat i la millor atenció en qualsevol reparació que 
el teu cotxe necessiti.

Garanties i 
avantatges del teu SEAT.

Garantia de 2 anys
A SEAT pensem en tots els detalls perquè la 
teva única preocupació sigui gaudir de 
conduir el teu vehicle allà on vagis. Per això, 
en el moment del lliurament del teu nou 
SEAT, disposes d’una cobertura completa 
de 24 mesos, que pots ampliar contractant 
l’extensió de garantia fins a 5 anys i/o 
100.000 km.

Garantia de 12 anys anticorrosió
La perforació per corrosió de la carrosseria 
és un senyal greu del mal estat del cotxe.  
A SEAT estem tan convençuts de la nostra 
qualitat que això no et passarà però, si 
passa, estaràs cobert per la nostra garantia 
de 12 anys anticorrosió. Gaudeix-ne tranquil, 
sense cost de mà d’obra ni de material.

Garantia de 2 anys en les reparacions
La Xarxa de Serveis autoritzats SEAT t’ofereix 
2 anys de garantia en recanvis i mà d’obra 
per a reparacions realitzades i abonades al 
teu Servei autoritzat SEAT, i sense limitació 
de km.

82



Danys propis
Cobrirem els danys que pugui patir el teu 
vehicle segons els límits de les cobertures 
contractades, amb franquícia de 600 €.

Ara, la teva tranquil·litat val menys 
Reducció del 50% en franquícia¹ en 
l’assegurança amb Mapfre Go Insurance 
Bundled en reparacions realitzades al 
teu Servei autoritzat.

Com a nou!
Valorarem el vehicle com a nou en cas de 
sinistre total, sempre que el vehicle tingui 
dos anys o menys des de la data de la 
primera matriculació.

Xarxa de Serveis autoritzats 
i Recanvis originals SEAT 
Per garantir la teva seguretat, en cas de 
sinistre, sempre reparem el teu vehicle a la 
nostra xarxa de Serveis autoritzats, en mans 
dels professionals que el coneixen millor, 
utilitzant només Recanvis originals SEAT.

Insurance factory
Si contractes alguna assegurança SEAT  
i tens algun dubte, podràs trucar al telèfon 
exclusiu d’atenció personalitzada i disponible 
les 24 hores del dia: 918 366 127.

Si acabes de comprar un vehicle nou SEAT a 
la nostra Xarxa de Serveis autoritzats, 
enhorabona! Els teus pneumàtics estan 
assegurats. La nostra assegurança està 
pensada especialment per complementar 
la garantia que t’ofereix el fabricant dels teus 
pneumàtics, arribant allà on ell no arriba. 
Tres anys de garantia addicional des de la 
data de lliurament del teu vehicle nou SEAT*.

L’assegurança de pneumàtics SEAT és 
vàlida per als següents tipus de danys:
• Introducció d’objectes punxants.
• Impacte contra la vorada.
•  Vandalisme, danys realitzats per terceres 

persones.

Assegurança de pneumàtics vàlida 
a tota la Xarxa SEAT de Serveis 
autoritzats. Consulta condicions a 
www.seat.es

A la Recepció activa ens comprometem 
des del primer instant amb els nostres 
clients, perquè rebis una atenció totalment 
personalitzada i adaptada a les teves 
necessitats.

Els nostres assessors són els únics 
especialistes formats per enginyers de 
la marca per a la correcta revisió del teu 
vehicle.

La Recepció activa et proporcionarà 
informació de forma clara i detallada 
sobre l’estat del teu vehicle abans de la 
seva reparació.

Manteniment SEAT Service és la millor 
manera de mantenir el teu SEAT sempre en 
perfecte estat. Per una petita quota mensual, 
tindràs coberts tots els serveis d’inspecció  
i manteniment que el teu SEAT necessita.

Inclou la realització de tots els serveis 
d’inspecció i manteniment recollits al Pla de 
manteniment SEAT durant els 5 primers anys 
o 80.000 km, el que es produeixi abans.

Durant els 2 primers anys gaudiràs dels 
avantatges de Mobilitat SEAT. Serveis 
inclosos* segons les necessitats i requisits:

• Reparació en carretera.
•  Assistència en cas de manca  

o error de combustible.
•  Assistència en cas de pèrdua  

o robatori de la clau.
• Assistència en cas de pany fet malbé.
•  Assistència en cas de punxada  

o accident.
• Transport del vehicle.
• Vehicle de substitució.
•  Continuació del trajecte o trasllat  

a domicili.
• Allotjament en hotel de 4 estrelles.
• Viatge per recollir el vehicle reparat.
• Dipòsit del vehicle.
• Servei de taxi.
•  Línia d’assistència mèdica  

en viatges a l’estranger.

Si vols seguir gaudint d’aquest servei, 
pots ampliar la Mobilitat SEAT Service 
sempre que facis les inspeccions de 
manteniment recomanades al teu 
Servei Autoritzat SEAT.

Sempre al teu costat
SEAT Respon és un servei de consulta  
en el qual podràs resoldre qualsevol dubte  
o incidència.

Estem a la teva disposició
Quan ho necessitis, pots contactar amb 
nosaltres per telèfon les 24 h o per correu 
electrònic de 9h a 20h (dies feiners).

Trucades Nacionals: 
Mobilitat SEAT Service: 
900 504 868 (Opció 1) 
SEAT Respon: 
900 504 868 (Opció 2)

Trucades des de l’estranger: 
+ 34 93 708 67 50
SEAT-responde@seat.es

SEAT 
assegurances.

Manteniment 
SEAT Service. 

Assegurança 
de pneumàtics.

Mobilitat
SEAT Service. 

Recepció 
activa SEAT. 

SEAT 
Respond. 

¹ Aplicable a operacions amb una factura 
d’un import total mínim de 600 €.

* Subjecte a condicions.

* Per conèixer les cobertures exactes 
del teu vehicle truca al 900 504 868 

(Opció SEAT Service de Mobilitat).
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Informació 
mediambiental.

Qualitat de l’aire
Els motors dièsel incorporen un sistema de 
tractament de gasos d’escapament optimitzat 
per minimitzar més les emissions de NOx 
(doble dosi d’AdBlue).

Seients
L’ús d’una nova formulació a les escumes de 
PUR redueix fins un 50% les emissions d’alguns 
compostos orgànics volàtils (COV) a l’interior 
de l’habitacle.

Acústica
Totes les versions incorporen un sistema  
de doble segellat a les portes, que redueix els 
nivells de soroll i millora el confort.

Pneumàtics
Pneumàtics amb baixa resistència al rodament 
(reducció mitjana de l’índex de rodament  
d’un 20%).

Frens
La incorporació de la tecnologia RBO (que  
redueix la fricció entre la pastilla de fre i el 
disc) permet una reducció de les emissions 
d’1g CO2 cada 100 km.

CO2

S’ha aconseguit una reducció del 6% de mitja-
na en tots els motors.

Llums
La incorporació de fars i llums posteriors 100% 
LED en totes les versions redueix el consum 
elèctric i augmenta la durada i potència de la 
il·luminació.

SEAT Eco Drive Profile 
El Mode ECO permet un estil de conducció que 
respecta el medi ambient, modificant els parà-
metres del motor i de la transmissió per reduir 
el consum de combustible i les emissions.

Aerodinàmica
Les proporcions millorades del León i el seu 
posicionament més baix a la carretera perme-
ten una reducció del 8% de la resistència aero-
dinàmica.

Objectius mediambientals de desenvolupament tècnic de SEAT
 Protecció climàtica.   Preservació dels recursos.   Protecció de la salut.
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Informació  
mediambiental.

Materials renovables i reciclats
Ús de materials renovables (cotó, goma natu-
ral i cel·lulosa) i materials reciclats (plàstics)  
a diverses parts del vehicle.

Zero emissions
Un indicador mostra la distància recorreguda 
amb zero emissions utilitzant el mode exclusi-
vament elèctric.

Híbrid intel·ligent
Una funció que ajuda el conductor a conservar 
i a optimitzar l’energia elèctrica en funció de la 
ruta planejada.

León e-Hybrid
L’e-Hybrid combina un motor elèctric de gaso-
lina de 1,4 litres TSI i una bateria Li-Ion de  
13 kWh. El mode elèctric de zero emissions  
proporciona una autonomia de fins a 60 km 
utilitzant exclusivament l’energia emmagatze-
mada a la bateria del vehicle.

Carrosseria
L’ús d’acer de molt alta resistència ha 
augmentat un 5%, la qual cosa, juntament amb 
la tecnologia d’estampació en calent, permet 
una reducció d’espessors i pes sense pèrdua 
de propietats mecàniques.

e-Range monitor
Indicador dels principals consumidors del 
vehicle. Informa de l’autonomia elèctrica que 
podem guanyar apagant-los.

Fabricació
En el període de 2010-2018:
Les emissions de CO2 per cotxe fabricat s’han 
reduït un 54%, i el consum d’energia per cotxe, 
un 19%. 

Estalvi d’un 31% en el consum d’aigua per cotxe. 

Reducció d’un 28% dels residus generats  
per cotxe. 

Millora del procés de neteja interna dels robots 
usats en les estacions de color, gràcies a l’ús de 
productes de neteja lliures de compostos 
orgànics volàtils (COVs).
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SEAT aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les 

especificacions, sense previ avís. La informació que apareix en aquest catàleg ha de servir de simple referència. 

Les fotografies que il·lustren el catàleg poden incloure equipament opcional. SEAT ha fet un esforç considerable 

perquè tota la informació sigui adequada en el moment de la publicació del catàleg però és recomanable que 

feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari SEAT per si s’ha actualitzat alguna dada. Aquest vehicle 

i tots els seus components, així com els recanvis originals, han estat dissenyats i fabricats d’acord amb la 

Normativa Legal destinada a prevenir i reduir al mínim la repercussió al Medi Ambient, mitjançant la utilització i la 

valorització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un adequat 

reciclatge per a la conservació i la millora de la qualitat ambiental. Per tal de complir els objectius de 

descontaminació i foment del reciclatge i la reutilització de components dels vehicles al final de la seva vida útil, 

s’ha creat a Espanya una extensa Xarxa de Centres Autoritzats, entre els quals recomanem els adherits a (amb la 

denominació de) SIGRAUTO (per a consultes, www.sigrauto.com), que garanteixen el seu adequat tractament 

mediambiental, als quals us haureu d’adreçar per al seu lliurament, sense desmuntatge previ de components del 

vehicle. El Centre Autoritzat oferirà el Certificat de Destrucció per obtenir la baixa del vehicle a la DGT.

09/2020. Imprès a Espanya.
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