Leon
Το νέο SEAT

Κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη και γεμάτο θετική ενέργεια. Το νέο SEAT
Leon είναι εδώ, με ολοκαίνουρια σχεδίαση, πιο άνετο εσωτερικό και πλήρη
συνδεσιμότητα. Χρειάζεστε χώρο; Το νέο Leon Sportstourer σας επιτρέπει να
κουβαλάτε περισσότερα πράγματα. Θέλετε την υψηλή απόδοση του Leon με
χαμηλότερες εκπομπές; Το Leon e-Hybrid προσφέρει μια εμπειρία ηλεκτρικής
οδήγησης.
Πιο σπορ εμφάνιση. Ολοκληρωμένες δυνατότητες σύνδεσης. Περισσότερες
επιλογές κινητήρα. Τώρα έχετε ακόμα περισσότερους τρόπους να ξεχωρίζετε
με το νέο Leon.

Γεννημένο στον ήλιο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

Τολμηρό. Ισχυρό. Συνδεδεμένο.
Η πρώτη εντύπωση είναι ξεχωριστή. Κομψή μπροστινή
μάσκα, φώτα LED από τη μία άκρη του πίσω μέρους στην
άλλη. Το νέο SEAT Leon είναι πιο ελκυστικό από ποτέ.
Λείες συμμετρικές επιφάνειες και δυναμικές γραμμές
προσδίδουν στο Leon ένα φρέσκο, πιο σπορ χαρακτήρα.
Δυναμικά φλας υποδεικνύουν καθεμία από τις εντυπωσιακές στροφές σας. Εντυπωσιακές καμπύλες προσθέτουν κίνηση και ενέργεια, δίνοντας στην οδήγησή σας μια
πιο εκφραστική αίσθηση. Ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει.
Ακόμα και όταν είναι ακίνητο.

Ένα περιμετρικό ατμοσφαιρικό φως LED σας καλωσορίζει στο εσωτερικό.
Ας επιλέξουμε τον σωστό τόνο για τη διάθεσή σας. Αλλά δεν έχει να κάνει
μόνο με τα χρώματα. Οι λυχνίες LED συνδέονται με προηγμένους
αισθητήρες στο εξωτερικό, που παρέχουν ειδοποιήσεις για την αποφυγή
συγκρούσεων. Το νέο εσωτερικό είναι καλά εξοπλισμένο, κομψό και
διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις για περισσότερη άνεση στην καμπίνα.
Το ταμπλό διαθέτει μια διακριτική κλίση προς τον οδηγό για καλύτερη
πρόσβαση στο σύστημα πλοήγησης 10”. Έχετε πιο σπορ διάθεση; Επιλέξτε
το πολυλειτουργικό, σπορ, δερμάτινο τιμόνι. Η επιλογή είναι δική σας. Και
η απόλαυση το ίδιο.

Ζήστε έντονα.
Ζήστε στο φως.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΣΧΕΔΊΑΣΗ

Το αυτοκίνητό σας.
Πάντα συνδεδεμένο.
Θέλετε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία; Το νέο SEAT Leon σας κρατά μόνιμα σε σύνδεση. Είτε είστε πίσω από το τιμόνι είτε
έξω από το αυτοκίνητό σας. Κατεβάστε την εφαρμογή SEAT CONNECT και χρησιμοποιήστε το smartphone σας για να
αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος. Ή 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 SEAT CONNECT. Βιώστε την ελευθερία της πλήρους συνδεσιμότητας.

Πακέτο ασφάλειας
και εξυπηρέτησης.

Χρειάζεστε επείγουσα εξυπηρέτηση καθοδόν; Η ιδιωτική κλήση έκτακτης ανάγκης ανιχνεύει τα ατυχήματα αμέσως μόλις αυτά
συμβούν και αποστέλλει αυτόματα την τοποθεσία σας στις υπηρεσίες διάσωσης. Έχετε
κάτι λιγότερο σοβαρό να αναφέρετε; Επικοινωνήστε με την κλήση σε περίπτωση βλάβης.
Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να
κλείσετε ραντεβού για σέρβις; Η εξυπηρέτηση πελατών και η υπηρεσία προγραμματισμού σέρβις θα το τακτοποιήσει.

Υπηρεσία πρόσβασης
εξ αποστάσεως.

Ποιος χρειάζεται κλειδί όταν έχει smartphone;
Με την πρόσβαση εξ αποστάσεως μπορείτε
να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε το Leon
σας ακουμπώντας την οθόνη σας. Ανοίξτε την
εφαρμογή για να ελέγξετε την κατάσταση του
φωτισμού και του αερισμού του οχήματός
σας. Καταγράψτε όλα τα δεδομένα από την
οδήγησή σας. Ελέγξτε αμέσως εάν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας στην περιοχή σας. Και
μην ανησυχήσετε ποτέ μήπως ξεχάσετε πού
έχετε παρκάρει. Απλά ανοίξτε την πρόσβαση
εξ αποστάσεως και το Leon σας θα χρησιμοποιήσει την κόρνα και τα φώτα του για να σας
δείξει πού βρίσκεται. Εσείς, το smartphone
και το Leon σας. Η ιδανική ομάδα.

Ηλεκτρονική υπηρεσία
infotainment.

Ψηφιακός τρόπος ζωής σημαίνει να έχετε το
περιεχόμενό σας διαθέσιμο 24/7. Μέσα και
έξω από το αυτοκίνητό σας. Διατηρήστε τους
χάρτες σας συνέχεια ενημερωμένους, προγραμματίστε το επόμενο ταξίδι σας και στείλτε το από τον υπολογιστή ή το smartphone
σας στο αυτοκίνητό σας. Μάθετε πού μπορείτε να γεμίσετε το ντεπόζιτό σας κατά μήκος της διαδρομής και ελέγξτε τις τιμές και
τις ώρες λειτουργίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φωνητικό έλεγχο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προορισμούς, πολυμέσα και στο ραδιόφωνο. Επειδή όταν είστε
πλήρως συνδεδεμένοι, οι δυνατότητες είναι
απεριόριστες.

SEAT CONNECT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Το νέο SEAT Leon σας κρατά μόνιμα σε επαφή. Τι χρειάζεστε για
να φτάσετε στον προορισμό σας; Το νέο Digital Cockpit διαθέτει
μια οθόνη που σας επιτρέπει να προβάλλετε χάρτες πλοήγησης
με πληροφορίες για τη διαδρομή. Πώς θέλετε να φτάσετε εκεί;
Δίπλα από αυτή θα βρείτε ένα σύστημα πλοήγησης υψηλής
ανάλυσης 10" με μια προσαρμόσιμη οθόνη αφής και φωνητικό
έλεγχο. Κρατήστε τα χέρια σας στο τιμόνι και πείτε στο Leon σας
πού θέλετε να πάτε. Θα σας πάει στον προορισμό σας.
Το νέο SEAT Leon φέρνει επίσης μια νέα διάσταση στη λίστα
αναπαραγωγής που ακούτε καθοδόν χάρη στο αναβαθμισμένο
Beats Audio. Με δέκα ηχεία, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον τουίτερ στο πίσω μέρος και ένα ισχυρό subwoofer. Μια πραγματικά καθηλωτική ακουστική εμπειρία.

Το μέλλον
φαντάζει λαμπρό.

Μείνετε στον δρόμο και
μακριά από προβλήματα.
Γιατί ανησυχείτε; Είμαστε δίπλα σας. Το νέο
SEAT Leon συνδυάζει την απόδοση με προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού. Έξυπνη τεχνολογία ασφαλείας που προβλέπει
και αντιδρά σε οποιαδήποτε κατάσταση στον
δρόμο. Προτού καν χρειαστεί.

Ανίχνευση τυφλού σημείου.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Ορισμένες φορές, τα κοντινά οχήματα μπορεί να σας προσεγγίσουν χωρίς να τα δείτε. Εκεί
επεμβαίνει η ανίχνευση τυφλού σημείου. Ανιχνεύει τα κοντινά οχήματα που βρίσκονται εκτός του
πεδίου όρασής σας και σας προειδοποιεί με ένα σήμα στο περιμετρικό ατμοσφαιρικό φως.
Χάρη στους δύο αισθητήρες ραντάρ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, η ανίχνευση τυφλού σημείου μπορεί να εντοπίσει την παρουσία οχημάτων εντός μιας εμβέλειας 70 μέτρων.

ACC με δυνατότητες πρόγνωσης
και Front Assist.

Χρησιμοποιώντας ένα μπροστινό ραντάρ για να σαρώνει τον
δρόμο, το ACC προβλέπει συνεχώς τον επερχόμενο κίνδυνο. Είτε
πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που μπαίνει στη λωρίδα σας, είτε για
μια επικίνδυνη στροφή στην οποία εισέρχεστε πολύ γρήγορα, το
Leon είναι πάντα έτοιμο να επιβραδύνει. Το σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες και σύστημα πλοήγησης για να αναλύσει τις στροφές
και τα όρια ταχύτητας στο σύστημα ελέγχου ταχύτητας.

Exit Assist.

Η διαφύλαξη της ασφάλειάς σας δεν τελειώνει όταν φτάσετε
στον προορισμό σας. Όταν είστε έτοιμοι να βγείτε από το Leon
σας, το Exit Assist ανιχνεύει τα κοντινά εμπόδια, όπως τα οχήματα ή τα ποδήλατα που σας προσεγγίζουν. Μια ακουστική και
οπτική προειδοποίηση σας ενημερώνει για το εάν το άνοιγμα
της πόρτας μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση.

Emergency Assist.

Το Emergency Assist νέας γενιάς 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 θα επιβραδύνει αυτόματα και θα
σταματήσει το αυτοκίνητό σας.

Βάλτε το στην πρίζα και
αφήστε το να λάμψει.
Το νέο SEAT Leon e-Hybrid είναι πολύ περισσότερα από ένα τυπικό υβριδικό αυτοκίνητο.
Όπως τα περισσότερα υβριδικά, επαναφορτίζει την μπαταρία του αυτόματα. Ωστόσο,
είναι και plug-in. Για την επαναφόρτιση, απλά συνδέστε το σε ένα συμβατικό δίκτυο
τροφοδοσίας ρεύματος.
Ο υβριδικο-ηλεκτρικός συνδυασμός το καθιστά την πιο βολική επιλογή για χαμηλές
εκπομπές που διατίθεται στην αγορά. Ο plug-in ηλεκτροκινητήρας 75 kW συνδυάζεται
με τον κινητήρα TSI 1,4 λίτρων για να πετύχει μια συνολική ισχύ 150 kW.

Φτάστε στον προορισμό σας.

Πόσο μακριά θέλετε να φτάσετε; Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική μπαταρία μπορείτε να διανύσετε έως και 60 km χωρίς επαναφόρτιση. Συνδυάζοντας ρεύμα και βενζίνη, το νέο
Leon e-Hybrid μπορεί να φτάσει και τα 800 km.

Συνδέστε το στην πρίζα και βιώστε
την απόδοση.

Είτε στο σπίτι είτε καθοδόν, η σύνδεση του νέου SEAT Leon
e-Hybrid στο ρεύμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορη
ή πιο εύκολη. Φορτίστε σε 3 ώρες με τον οικιακό φορτιστή
Wallbox ή σε 6 ώρες με μια συμβατική πρίζα.

*Προσωρινά δεδομένα

e-Hybrid.

FR.

Το Leon ανεβαίνει επίπεδο.
Κάποιες φορές αξίζει να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Η έκδοση FR προσδίδει περισσότερη
δυναμικότητα και σπορ διάθεση στο Leon. Η ανάρτηση της έκδοσης FR σας προσφέρει πιο δυναμική οδήγηση. Οι προφυλακτήρες FR, οι μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου 18” και το σήμα FR στο
πίσω μέρος σας δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Απόλυτος έλεγχος.

Το πολυλειτουργικό, σπορ, δερμάτινο
τιμόνι με το σήμα FR αναβαθμίζει κάθε
λεπτό σας στον δρόμο.

Καθίστε αναπαυτικά.

Τα σπορ καθίσματα του νέου Leon FR σας συγκρατούν με ασφάλεια στις στροφές. Επιλέξτε τη νέα
ταπετσαρία Dinamica Microfiber για μεγαλύτερη
άνεση.

Μια εμφάνιση γεμάτη
αυτοπεποίθηση.
Η έκδοση Xcellence έχει όλα όσα χρειάζεστε. Και ακόμα περισσότερα.
Μοναδικές λεπτομέρειες στο εξωτερικό και περισσότερες επιλογές
στα χρώματα, το εσωτερικό και τις ταπετσαρίες. Το Leon Xcellence
προσδίδει μια πινελιά κομψότητας στην οδήγησής σας.

Άψογη εμφάνιση.

Η κομψή μπροστινή μάσκα με ειδική σχεδίαση το
κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Λεπτομέρειες για τους
αφοσιωμένους θαυμαστές.

To φωτιζόμενο μαρσπιέ πόρτας διαθέτει λεπτομέρειες
από χρώμιο και ένα λογότυπο Xcellence.

Xcellence.

Style.

Περισσότερο στιλ.
Περισσότερη ουσία.
Καλώς ήρθατε στον δικό σας κόσμο. Η έκδοση Leon Style έχει πολλά για
να καυχιέται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από τις ζάντες
αλουμινίου 17” μέχρι όλα τα απαραίτητα μέσα κι έξω, η έκδοση Style
είναι για εκείνους που ξέρουν τι θέλουν.

Είστε ευπρόσδεκτοι.

Το φως καλωσορίσματος του Leon σας ενημερώνει όταν φτάσετε στον προορισμό σας και όταν
είστε έτοιμοι για αναχώρηση.

Δείτε μακρύτερα, δείτε καλύτερα.

Προβολείς ομίχλης με cornering σας βοηθούν να βλέπετε μέσα από την ομίχλη και να αντιμετωπίζετε τις πιο
απαιτητικές στροφές.
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Χρώματα.
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Tαπετσαρίες.
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Δώστε μια
προσωπική
πινελιά.
Σπορ ζάντες αλουμινίου 18” .

Προσθέστε ακόμα μεγαλύτερη απόδοση
και στιλ με τις ζάντες αλουμινίου 18".

Σχάρα ποδηλάτου.

Ασφαλής και σταθερή, η σχάρα ποδηλάτου
με δυνατότητα κλειδώματος σας βοηθά να
ετοιμαστείτε για την επόμενη περιπέτειά σας.

Λασπωτήρες.

Αντιμετωπίστε την καταιγίδα και ελαχιστοποιήστε τις πιτσιλιές με διακριτικούς αλλά
στιλάτους λασπωτήρες.

ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Διαστάσεις.

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 (03.2020). 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 LINE: 800-11-80000 (από σταθερό) ή 211-102-5710 (από σταθερό & κινητό).

seat.gr

SEAT Leon

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κ Ι Ν Η Τ Ή ΡΑ Σ

1.0lt EcoTSI 110hp | mHEV DSG

1.5lt EcoTSI 130hp

1.5lt EcoTSI 150hp ACT | mHEV DSG

1.4lt eHybrid 204hp 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

Κυβισμός (cc)

999

1498

1498

1395

1968

1968

110 / 5500

130 / 5000-6000

150 / 5000-6000

150 / 5000-6000

115 / 2750 - 4250

150 / 3000 - 4200

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

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

200 / 2000 - 3000

200 / 1400-4000

250 / 1500-3500

250 / 1550-3500

300 / 1500 - 2500

360 / 1750 -2750

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός Common Rail

Άμεσος ψεκασμός Common Rail

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

DSG - 7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Μέγιστη ισχύς (HP/RPM)

116

Μέγιστη ροπή (Nm/RPM)

330

Τύπος μπαταρία ς / Χωρητικότητα μπατ. (kWh)

Li-ion / 12,8

Χρόνος φόρτισης AC 2.3 KW 0-100% SoC

5h 48min

Χρόνος φόρτισης AC 3.6 KW 0-100% SoC

3h 42min

ΣΥ ΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Α
Μέγιστη ισχύς (HP)

204

Μέγιστη ροπή (Nm)

350

ΜΕΤΑ ΔΟΣΗ
Κιβώτιο

Μηχανικό 6 ταχυτήτων | DSG 7

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

ΑΜΆΞΩΜΑ

Εμπρόσθια ανάρτηση

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 276 x 24 | 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 x 25
Δίσκοι πίσω 272 x 10

ΤΡΟΧΟΊ

Ηλεκτρομηχανική κρεμαγιέρα

Αεριζόμενοι δίσκοι
εμπρός 288 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 272x10

201

218

4,3

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*
Συνδ. κύκλος (lt/100km) eHybrid NEDC*
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)
Εύρος συνδυασμ. κύκλου (lt/100km) WLTP*
*CNG kg/100km

197 | 192

210

216

5,8 | 5,2

6,4

6,3 | 6,1

3,9

4,2

4,1

4,2

3,3

3,4

4,8 | 4,6

4,9

5,0 | 4,9

1,4

3,5

3,8

5,3 - 6,0 | 5,3 - 6,2

5,3 - 6,0

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

1,1 -1,3

4,1 - 4,7

4,4 - 5,0

10,9 | 10,8

9,4

8,4

220
7,5

10,4

8,6

5,4

Κ Ι Ν Η Τ Ή ΡΑ Σ

1.0lt EcoTSI 110hp | mHEV DSG

1.5lt EcoTSI 130hp

1.5lt Eco TSI 150hp ACT | mHEV DSG

109 | 104

112

115 | 112

1.4lt eHybrid 204hp DSG

2.0lt TDI CR 115hp

2.0lt TDI CR 150hp DSG

32

92

98

107 - 124

116 - 132

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

123
119 - 137 | 120 - 140

121 - 137

126 - 144

25 - 30

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ

Συνδυασμένος κύκλος (kWh/100km) NEDC

12

Εύρος συνδυασμ. κύκλου (kWh/100km) WLTP

18,1 -19,3

Ηλεκτρική αυτονομία (km) NEDC

72

Eύρος ηλεκτρικής αυτονομίας (km) WLTP

60 - 56

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

Reference, Style, Xcellence 4368 / 1800 / 1456 - FR 4368 / 1800 / 1442 - CUPRA 4398 / 1800 / 1444 - eHybrid 4368 / 1799 / 1460

Μεταξόνιο (mm)

Reference, Style, Xcellence 2686 - FR 2684 - CUPRA 2689 - 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

1330 | 1361

1614

1389

1446

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg)

1750 | 1860

1860

1870 | 1900

2060

1930

1980

217

220

LEON SPORTSTOURER
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
Επιτάχυνση 0 - 100 (s)

8,8 | 8,7

7,7

218
8,9

Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ*

Κύκλος πόλης (lt/100km) NEDC*
Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC*
Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) NEDC*
Συνδ. κύκλος (lt/100km) eHybrid NEDC*
(Στο πρόγραμμα διατήρησης φόρτισης)
Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km) WLTP*

6,3 | 6,2

4,3

4,2 | 4,3

3,4

5,0 | 5,0

1,5

5,6 - 6,4

1,1 - 1,3

3,8

5,5
4,4 - 5,1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ

Συνδυασμένος κύκλος (kWh/100km) NEDC

12,3

Εύρος συνδυασμ. κύκλου (kWh/100km) WLTP

18,3 -19,4

Ηλεκτρική αυτονομία (km) NEDC

70

Eύρος ηλεκτρικής αυτονομίας (km) WLTP

60 - 56

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) NEDC

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

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (g/km) WLTP

115 | 114

34

98

126
127 - 145

26 - 30

117 - 133

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)
Μεταξόνιο (mm)
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)

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
620 (CNG 482, eHybrid 470)
45 (CNG 17,3 KG - 9lt, eHybrid 40)

ΒΑΡΗ

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

1374 | 1410

1960 | 2000

1658

2080

1491

2080

