
LeonSEATDe nieuwe

Prijs-/specificatielijst 1 juli 2020



De nieuwe Leon



Reference
• Radio en mediasysteem met 8,25 inch (20,95 cm) 

touchscreen in kleur
• Koplampverlichting LED met LED-dagrijverlichting
• Automatische airconditioning met temperatuurregeling 

en pollenfilter
• Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming
• 16 inch lichtmetalen velgen
• Cruise Control
• Digitale radio ontvangst (DAB+)
• Mistlampen vóór LED met bochtenverlichting
• Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel
• Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Elektrische ramen voor en achter
• Helling wegrijassistent (Hill Hold Control)
• E-Call noodoproepsysteem voor het oproepen van 

hulpdiensten in een noodsituatie
• Vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System)
• SEAT CONNECT - Toegang op afstand
• 4 jaar Garantie

Style Launch Edition
Extra t.o.v. Reference
• Navigatie, radio en mediasysteem met 10 inch  

(25,4 cm) touchscreen in kleur
• Full Link draadloze smartphone integratie: MirrorLink™ 

en Apple CarPlay™ 
• Parkeersensoren voor & achter
• Automatische afstand- en snelheidsregeling, 

Predictive Adaptive Cruise Control
• Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl)
• Automatische airconditioning met 3-zone-

temperatuurregeling en pollenfilter
• Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit)
• Zijruitomlijsting uitgevoerd in chroom
• Automatische inparkeerhulp
• Grootlichtassistent
• LED-interieurverlichting
• Verkeersbordenherkenning
• SEAT CONNECT - Online infotainment
• Buitenspiegels verwarmbaar
• Trekhaakvoorbereiding

FR Launch Edition
Extra t.o.v. Style Launch Edition
• Koplampverlichting Full LED met  

LED-dagrijverlichting in signature vorm
• 17 inch lichtmetalen velgen
• Bumpers in FR-design, buitenspiegels en  

grille omlijsting in Cosmo Grey
• Sportstoelen vóór, bekleding stof zwart met  

rode stiksels
• LED-achterlichten, doorlopend over gehele breedte
• Welkomsverlichting “Hola!” in buitenspiegel en 

welkomsceremonie achterlichten
• Zijruitomlijsting uitgevoerd in hoogglans zwart
• Slimme sfeerverlichting in voorportieren en dashboard
• Dodehoeksensor (Side Assist) met uitparkeerassistent
• Uitstapwaarschuwing, waarschuwing bij van achter 

naderend verkeer
• Dakhemel uitgevoerd in zwart
• Dynamische richtingaanwijzers achter
• Instaplijst (verlicht) aluminium ‘FR’ in voordeuren
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
• Middenarmsteun achter



Leon 5-deurs.



Prijzen.
Benzine uitvoeringen Vermogen Transmissie Bestelcode

Netto 
catalogusprijs 
excl. BPM / 
excl. BTW

Bruto  
catalogusprijs  
incl. BPM / 
excl. BTW

Fiscale 
waarde 
incl . BPM 
incl. BTW

Rijklaarmaak- 
kosten,    
recycling- 
bijdrage,   
beheerbijdrage 
en leges*

Consumenten-
adviesprijs 
incl. BPM & 
incl. BTW**

CO2- 
emissie  
(g/km)
(WLTP)

Energie  
Label
(WLTP)

Fiscale  
bijtelling
(2020)

1.0 TSI Reference 66kW/90pk Hand-5 KL11AV/20/REF 16.631 19.561 23.054 835 23.889 124 B 22%

1.0 TSI Style Launch Edition 81kW/110pk Hand-6 KL12BX/20/SLA 19.525 22.331 26.431 835 27.266 123 A 22%
1.5 eTSI Style Launch Edition 110kW/150pk DSG-7 KL12FZ/20/SLA 23.682 27.356 32.329 847 33.176 130 B 22%

1.0 TSI FR Launch Edition 81kW/110pk Hand-6 KL15BX/20/FLA 20.196 23.250 27.491 835 28.326 125 B 22%
1.5 TSI FR Launch Edition 110kW/150pk Hand-6 KL15EX/20/FLA 21.457 25.379 29.885 835 30.720 132 B 22%
1.5 eTSI FR Launch Edition 110kW/150pk DSG-7 KL15FZ/20/FLA 24.353 28.399 33.513 847 34.360 133 B 22%

Diesel uitvoeringen
2.0 TDI Style Launch Edition 85kW/115pk Hand-6 KL12JX/20/SLA 21.863 25.959 30.550 835 31.385 111 B 22%

2.0 TDI FR Launch Edition 110kW/150pk DSG-7 KL15LZ/20/FLA 25.135 31.127 36.405 835 37.240 122 B 22%
eTSI = TSI-motor met Mild Hybrid 48-Volt Technology

* Rijklaarmaakkosten € 753,11 (incl. btw): o.a. transport en logistieke handling, nulbeurt, reinigen en poetsen van in- en exterieur, twee kentekenplaten | Leges € 46,89 (btw vrij) | Recyclingbijdrage € 35,00 (incl. btw) | Beheerbijdrage li-ion accu € 12 (eTSI) en € 110 (eHybrid)

** Consumentenadviesprijs is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage en leges

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Genoemde prijzen en CO2-uitstoot gelden voor de basisuitvoering zonder pakketten, optionele velgen en/of 
opties. Pakketten, optionele velgen en/of opties hebben invloed op de CO2 uitstoot, het BPM-bedrag en 
daarmee de consumentenadviesprijs. Voor de prijzen en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto 
inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.



● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting

Interieur Reference
Style Launch 

Edition
FR Launch 

Edition
Achterbank ongedeeld, rugleuning in ongelijke  
delen neerklapbaar ● ● ●

Airconditioning automatisch met temperatuur-
regeling en pollenfilter ● – –

Airconditioning automatisch met  
3-zone-temperatuurregeling en pollenfilter – ● ●

Automatisch dimmende binnenspiegel ● ● ●
Bagageruimte-afdekking ● ● ●
Bekleding stof zwart/grijs ● ● –
Bekleding stof zwart met rode stiksels – – ●
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar ● ● ●
Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar – ● ●
Boordcomputer (met schakelindicator bij  
handgeschakelde versies), met kleuren display ● – –

Dakhemel uitgevoerd in zwart – – ●
Elektrische ramen voor en achter ● ● ●
Instaplijst in kunststof ● ● –
Instaplijst (verlicht) aluminium 'FR' – – ●
LED-interieurverlichting – ● ●
Leeslampjes voor ● ● ●
Leeslampjes achter – ● ●
Lendesteunverstelling bestuurdersstoel – ● ●
Lendesteunverstelling bijrijdersstoel – – ●
Make-up spiegels in zonneklep, verlicht – ● ●
Middenarmsteun voor, in hoogte en lengte v 
erstelbaar, met opbergvak – ● ●

Middenarmsteun achter – – ●
Opbergzak achterzijde voorstoelen ● ● ●
Slimme sfeerverlichting in voorportieren en 
dashboard – – ●

Sportstoelen vóór – – ●
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar ● ● ●
Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed ● ● –
Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed in 
FR design – – ●

Versnellingspookmantel uitgevoerd in leder ● ● ●

Uitrusting.
Exterieur Reference

Style Launch 
Edition

FR Launch 
Edition

16 inch lichtmetalen velgen (7J x 16, 205/55 R16) ● ● –
17 inch lichtmetalen velgen (7.5J x 17, 225/45 R17) – – ●
Achterspoiler ● ● ●
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar met  
geïntegreerde richtingaanwijzers ● ● ●

Buitenspiegels verwarmbaar – ● ●
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar – – ●
Buitenspiegels in carrosseriekleur ● ● –
Buitenspiegels in Cosmo Grey – – ●
Bumpers in carrosseriekleur ● ● –
Bumpers in carrosseriekleur, FR design met  
Cosmo Grey details – – ●

Deurgrepen in carrosseriekleur ● ● ●
Donker getinte ruiten achter (vanaf B-stijl) – ● ●
Dynamische richtingaanwijzers achter – – ●
Grille uitgevoerd in mat zwart, met aluminium look 
omlijsting ● ● –

Grille uitgevoerd in diamant design mat zwart, met 
Cosmo Grey omlijsting – – ●

Koplampverlichting LED met LED-dagrijverlichting ● ● –
Koplampverlichting Full LED met 
LED-dagrijverlichting in signature vorm – – ●

LED-achterlichten ● ● –
LED-achterlichten, doorlopend over gehele breedte – – ●
LED-kentekenplaatverlichting ● ● ●
Mistlampen vóór LED met bochtenverlichting ● ● ●
Welkomsverlichting "Hola!" in buitenspiegel en 
welkomsceremonie achterlichten – – ●

Zijruitomlijsting uitgevoerd in mat zwart ● – –
Zijruitomlijsting uitgevoerd in chroom – ● –
Zijruitomlijsting uitgevoerd in hoogglans zwart – – ●



● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting

Infotainment & connectivity Reference
Style Launch 

Edition
FR Launch 

Edition
Bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming ● ● ●
Digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) – ● ●
Digitale radio ontvangst (DAB+) ● ● ●
Full Link draadloze smartphone integratie: 
MirrorLink™,  
Apple CarPlay™, Android Auto™ 

– ● ●

SEAT CONNECT - Veiligheid & Service 10 jaar 
- Automatische ongevalsmelding 
- Handmatige noodoproep 
- Pechoproep 
- Serviceafspraakplanning

● ● ●

SEAT CONNECT - Toegang op afstand 1 jaar 
Via smartphone SEAT CONNECT App en webportaal 
My.SEAT toegang tot verschillende functies, zoals: 
- Rijgegevens 
- Claxonneren & knipperen 
- Voertuigstatus (incl. deuren en lichten) 
- Vergrendelen & ontgrendelen 
- Voertuig status rapport 
- Gebieds- & snelheidsalert 
- Parkeerpositie 
- Ventilatie op afstand

● ● ●

SEAT CONNECT - Online Infotainment 1 jaar
Uitbreiding van het navigatie- en infotainment-
systeem met functies, zoals:
- Online kaartupdates
- Parkeerplaatsen
- Tankstations
- Internet radio (Dataverbruik niet inbegrepen)
-  Natuurlijke spraakbesturing voor bestemmingen 

en adressen
-  Natuurlijke spraakbesturing voor infotainment-

apps, media en radio (niet in het Nederlands)
- Spraak naar tekst

– ● ●

Radio en mediasysteem met 8,25 inch (20,95 cm)  
touchscreen in kleur ● – –

Navigatie, radio en mediasysteem met 10 inch  
(25,4 cm) touchscreen in kleur – ● ●

Speakers 4 ● – –
Speakers 6 – ● ●
USB-aansluiting (2x) vóór, type USB-C ● ● ●
USB-aansluiting (2x) in middenconsole achter,  
type USB-C – ● ●



Comfort & techniek Reference
Style Launch 

Edition
FR Launch 

Edition
Achteruitrijcamera – ● –
Automatische inparkeerhulp – ● ●
Automatische lichtschakelaar ● ● ●
Buitentemperatuurmeter ● ● ●
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ● ●
Coming & Leaving Home verlichting – ● ●
Cruise Control ● – –
Automatische afstand- en snelheidsregeling, 
Predictive Adaptive Cruise Control – ● ●

Grootlichtassistent, schakelt automatisch grootlicht 
in en uit – ● ●

Handrem elektronisch inclusief wegrolblokkering 
(Auto Hold) ● ● ●

Helling wegrijassistent (Hill Hold Control) ● ● ●
Lichtsensor ● ● ●
Regensensor – ● ●
Parkeersensoren achter – ● ●
Parkeersensoren voor – ● ●
Rijprofielkeuze – – ●
Ruitenwissers voor en achter met interval ● ● ●
Sleutelloze startknop ● ● ●
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging ● ● ●
Start-/stopsysteem met terugwinning van 
remenergie ● ● ●

Trekhaakvoorbereiding – ● ●
Verkeersbordenherkenning – ● ●

Veiligheid Reference
Style Launch 

Edition
FR Launch 

Edition
Afstandscontrolesysteem (Front Assist) inclusief 
noodremfunctie voor stadsverkeer, voetganger- en 
fietserherkenning

● ● ●

Anti Blokkeer Systeem (ABS) ● ● ●
Automatische remfunctie na ongeval (Multi-Collision 
Brake) ● ● ●

Bandenreparatieset, 12-Volt compressor en 
bandendichtmiddel (Tire Mobility Set) ● ● ●

Bandenspanningscontrolesysteem ● ● ●
Dodehoeksensor (Side Assist) met 
uitparkeerassistent – – ●

Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter ● ● ●
E-Call noodoproepsysteem voor het oproepen van 
hulpdiensten in een noodsituatie ● ● ●

Elektronisch Sperdifferentieel (XDS) ● ● ●
Elektronisch Stabiliteit Systeem (ESC) ● ● ●
Gordel reminder, vóór en achter ● ● ●
Gordijn airbag, aan beide zijden ● ● ●
Hoofd airbag voor bestuurder en bijrijder,  
uitschakelbaar voor bijrijder ● ● ●

Hoofdsteunen 3x achter, verstelbaar ● ● ●
Kinderzitbevestiging vóór en 2e zitrij ● ● ●
Knie-airbag voor bestuurder – ● ●
Lifehammers, 2 stuks ● ● ●
Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) ● ● ●
Vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System) ● ● ●
Uitstapwaarschuwing, waarschuwing bij van 
achteren naderend verkeer – – ●

Zij-airbags voor, in bestuurders- en bijrijdersstoel ● ● ●

Garantie & mobiliteitsservice
4 jaar garantie. In de 1ste 2 jaar is de fabrieks-
garantie geldig ongeacht het aantal gereden 
kilometers. In het 3e en 4e jaar is de garantie geldig 
tot 100.000 kilometer. Vraag naar de voorwaarden 
bij je SEAT-vestiging.

● ● ●

Gratis Mobiliteitsservice (24 uur per dag via  
0800-024 25 00). Zowel in Nederland (dus ook bij  
jou thuis voor de deur) als in het buitenland.  
Vraag naar de voorwaarden bij je SEAT-vestiging.

● ● ●

● standaarduitrusting
– behoort niet tot standaarduitrusting



● Leverbaar
– Niet leverbaar

Kleuren en 
bekleding.

Kleuren en bekledingen Reference
Style Launch 

Edition
FR Launch 

Edition

Stoelbekleding Stof Stof Stof
Stoelsoort Comfortstoel Comfortstoel Sportstoel
Kleur bekleding Zwart/grijs Zwart/grijs Zwart
Kleur dashboard Zwart Zwart Zwart

Dashboard inleg Geometrisch  
cirkel patroon

Geometrisch  
cirkel patroon

Geborsteld 
ijsmetaal

Bekledingscode (AW) (AX) (AZ)

Non-metallic (unilak) Lakcode Bestelcode
Pure Red S3H 9M9M ● ● ●
Candy White B9A B4B4 ● ● –

Metallic
Magnetic tech S7H S7S7 ● ● ●
Midnight Black Y9T 0E0E ● ● ●
Mystery Blue W5L 7Y7Y – ● ●
Desire Red 0X1 E1E1 – – ●
Nevada White S9R 2Y2Y – – ●



● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar

Lakkleuren Be
st

el
co

de

Reference
Style Launch 

Edition
FR Launch 

Edition

Netto 
catalogusprijs 
excl. BTW
excl. BPM BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

Unilak Pure Red CL01 ● ● ● 0 0 0
Unilak Candy White CL02 ○ ○ – 289 61 350
Metallic lak CL03 ○ ○ ○ 583 122 705
Exclusieve lak: Desire Red CL04 – – ○ 872 183 1.055

Upgrades

Business Pack Reference
Zaken doen voor weinig. Dit pakket bevat een navigatie-
systeem met 10 inch scherm, een digitaal 
instrumentenpaneel, draadloos Apple Carplay en 
parkeersensoren achter.

P22 ○ – – 1.483 312 1.795

Technology Pack

Technologische snufjes die je comfort en veiligheid naar 
het volgende niveau brengen. Met dit Pack krijg je:
-  verwarmde stoelen vóór, heerlijk voor die koude dagen
-  verwarmd stuurwiel, om je handen lekker te 

verwarmen
-  draadloze lader (QI-technologie) en antenneversterker  

voor je telefoon
-  sleutelloze toegang, je SEAT ver-/ontgrendelen met de 

sleutel  
in je zak of tas

-  achteruitrijcamera, duidelijk zicht wat er achter je SEAT 
gebeurt (extra voor FR Launch Edition)

Voor Style Launch Edition P30 – ○ – 818 172 990
Voor FR Launch Edition P24 – – ○ 1.070 225 1.295

Opties
Adaptieve onderstelregeling  
(Dynamic Chassis Control) en  
snelheidsafhankelijke 
stuurbekrachtiging

Met een druk op de knop pas je het rijgedrag van je SEAT 
aan. Door aanpassing van de schokdempers kan je 
kiezen tussen comfortabel, normaal en sportief rijgedrag. 
Deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met de 
1.0 TSI-motor.

PDC – – ○ 665 140 805

Full LED verlichting

Maak je SEAT compleet met de nieuwste lichttechnologie. 
LED-koplampen met karakteristieke scherpe 
LED-dagrijverlichting verlichten de weg alsof het altijd dag 
is. De snelweg assistent (Highway Assist) past de intensiteit 
van je koplampen automatisch aan je snelheid aan. De Full 
LED achterlichten lopen door over de gehele achterkant 
van de auto en je krijgt ook dynamische richting aanwijzers 
achter. De achterlichten laten een welkomsceremonie zien 
wanneer je de auto ontgrendelt. Daarbij gaat ook de 
welkomsverlichting in de buitenspiegels aan die “Hola!” op 
de grond projecteren.

PXX – ○ ● 1.116 234 1.350

Opties.

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot en het 
BPM-bedrag. De hier getoonde consumentenadviesprijs is een vanafprijs exclusief een eventueel hoger 
BPM-bedrag. Voor de consumentenadviesprijs en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto inclusief 
pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.



Opties.
Opties Be

st
el

co
de

Reference
Style Launch 

Edition
FR Launch 

Edition

Netto 
catalogusprijs 
excl. BTW
excl. BPM BTW

Consumenten-
prijs
incl. BTW
excl. BPM

Glazen schuif/kanteldak
Laat de zon en frisse lucht binnen met dit glazen schuif/
kanteldak dat het interieur van je SEAT oplicht met één 
druk op de knop.

PTC – ○ ○ 1.045 220 1.265

Trekhaak zwenkbaar (elektronische 
ontgrendeling)

Een trekhaak, of toch niet? Deze trekhaak berg je 
eenvoudig op in de bumper als je hem niet gebruikt.  
Weer nodig? Met één druk op de knop komt hij weer 
tevoorschijn.

PGR – ○ ○ 620 130 750

Velgen
17 inch lichtmetalen velgen, Dynamic Stoere 17 inch velgen voor je Leon Style in licht metaal 

met 5x 3-spaaks design. PUA – ○ – 376 79 455

18 inch lichtmetalen velgen, 
Performance

Extra stylische 18 inch velgen voor je Leon FR in licht 
metaal met donker grijze binnenafwerking en 10-spaaks 
design. Deze optie kan niet gekozen worden in combinatie 
met de 1.0 TSI motor.

PUK – – ○ 640 135 775

WLTP INFO PRIJZEN EN CO2-UITSTOOT
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot en het 
BPM-bedrag. De hier getoonde consumentenadviesprijs is een vanafprijs exclusief een eventueel hoger 
BPM-bedrag. Voor de consumentenadviesprijs en CO2-uitstoot van de door jou gewenste auto inclusief 
pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

● standaarduitrusting
○ optie
– niet leverbaar



 



 

16 inch

17 inch

18 inch

Urban
R   SLE

Dynamic
SLE  PUA

Dynamic
FLE  

Performance 
Machined cosmo grey
FLE  PUK

Reference R

Style Launch Edition SLE

FR Launch Edition FLE

Standaard   
Optioneel   



Technische gegevens.
Motor

1.0 TSI
66kW/90pk

1.0 TSI
 81kW/110pk

1.5 TSI
 110kW/150pk

1.5 eTSI
 110kW/150pk

2.0 TDI
 85kW/115pk

2.0 TDI 
110kW/150pk

Motortype 3 cilinders in lijn 3 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn 4 cilinders in lijn
Cilinderinhoud (cc) 999 999 1498 1498 1968 1968
Boring x slag (mm) 74,5 / 76,4 74,5 / 76,4 74,5 / 85,9 74,5 / 85,9 81,0 / 95,5 81,0 / 95,5
Max. vermogen (kW / pk / tpm) 66 (90) / 5500 81 (110) / 5500 110 (150) / 5000-6000 110 (150) / 5000-6000 85 (115) / 2750-4250 110 (150) / 3000-4200
Max. koppel (Nm / tpm) 175 / 1500-4000 200 / 2000-3000 250 / 1500-3500 250 / 1500-3500 300 / 1500-2500 360 / 1700-2750
Emissienorm EU6 AP EU6 AP EU6 DG EU6 DG EU6 DG EU6 DG
Transmissie 5-versnellingsbak 6-versnellingsbak 6-versnellingsbak 7-DSG 6-versnellingsbak 7-DSG

Prestaties
Topsnelheid (km/h) 183 197 221 221 201 218
0-100 km/h (sec.) 12,7 10,9 8,4 8,4 10,4 8,6

Brandstofverbruik (L/100 km, 99/100 EG-norm) 1

Stadsverkeer 5,4 5,7 6,3 5,9 3,8 4,2
Buitenweg 4,0 4,0 4,1 4,0 3,1 3,4
Combinatierit 4,5 4,6 4,9 4,7 3,4 3,7
Combinatierit WTLP 5,3 - 6,0 5,2 - 6,0 5,5 - 6,3 5,6 - 6,4 4,1 - 4,7 4,4 - 5,0
Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine Diesel Diesel

Gewichten (kg)
Ledig gewicht 1160 1168 1216 1261 1289 1346
Massa rijklaar 1260 1268 1316 1361 1389 1446
Max. toelaatbaar gewicht 1750 1750 1840 1890 1930 1980
Max. aanhangergewicht geremd 1100 1300 1500 1500 1500 1600
Max. aanhangergewicht ongeremd 630 630 650 680 690 720

Remmen
Remmen voor Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven Geventileerde schijven
Remmen vchter Schijven Schijven Schijven Schijven Schijven Schijven

Velgen- en bandenmaten
Reference 7Jx16", 205/55 R16 - - - - -

Style Launch Edition - 7Jx16", 205/55 R16 
7,5Jx17", 225/45 R17 - 7Jx16", 205/55 R16 

7,5Jx17", 225/45 R17
7Jx16", 205/55 R16 

7,5Jx17", 225/45 R17 -

FR Launch Edition - 7,5Jx17", 225/45 R17 7,5Jx17", 225/45 R17 
7,5Jx18", 225/40 R18

7,5Jx17", 225/45 R17 
7,5Jx18", 225/40 R18 - 7,5Jx17", 225/45 R17 

7,5Jx18", 225/40 R18
1  De verbruiksmetingen volgens de norm 99/100/EG gaan uit van het leeggewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen deze waarde verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden en de conditie van 

de auto kunnen daarnaast  in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.

WLTP INFO TECHNISCHE GEGEVENS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op de CO2-uitstoot, 
theoretische verbruikscijfers en het gewicht van de auto. Voor de technische gegevens van de 
door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de 
Car Configurator of jouw dealer.



Exterieur (mm)

Reference,
Style Launch  
Edition

FR Launch  
Edition

Lengte 4368 4368
Breedte exclusief /  
inclusief buitenspiegels 1799 / 1991 1799 / 1991

Hoogte 1456 1442
Wielbasis 2686 2684
Spoorbreedte voor 1545 1534
Spoorbreedte achter 1516 1516

Interieur (mm)
Bagageruimte (L) 380 380

Diversen
Draaicirkel (m) 10,5 10,5
Inhoud brandstoftank (L) 45 45

Afmetingen.

*Met bandenmaat 195/65 R15 ET45



 facebook.com/SEATNederland

 twitter.com/SEAT_NL

 linkedin.com/company/seat-nederland

 youtube.com/SEATNederland

 instagram.com/seat_nl

SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere 
kennisgeving wijzigingen in prijzen en/of uitvoeringen aan te brengen. Ofschoon deze brochure 
met de grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor 
eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.  Vanwege beperkingen in het drukproces kunnen 
de in deze brochure weergegeven kleuren enigszins afwijken van de werkelijke lakkleuren en/of 
materialen, raadpleeg de SEAT-dealer voor een exacte weergave.
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