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Danske priser på ny SEAT Leon
Den nye SEAT Leon har et sportsligt design, lækkert udstyr og masser af
køreglæde, som lægger op til et brag af en velkomstfest hos de danske SEATforhandlere. Men af respekt for corona-situationen bliver danmarkspremieren
mere afdæmpet end normalt. Åbent hus-weekenden er erstattet af en hel
introduktions-uge i uge32 , hvor kunderne kan opleve den nye SEAT Leon
individuelt, og hvor der er god tid til at rengøre bilerne mellem prøveturene.
Til gengæld står nyhederne i tæt kø hos fjerde generation af SEATs mest
populære model, der udover et stærkt design stiller med nyt komfortudstyr,
nye assistentsystemer og ny motorteknologi. F.eks. har den nye eTSI-motor

mild-hybrid-teknologi, som sparer brændstof og mindsker CO2-udledningen.
Leon 5D 1.0 TSI 90 hk Reference til 214.990 kr.
Den mest prisvenlige Leon 5D er en 1.0 TSI 90 hk Reference til 214.990 kr.,
og merprisen for stationcaren Sportstourer med et bagagerum på hele 620
liter er 10.000 kr. Trods den lave pris har modellen både vigtige
sikkerhedsassistentsystemer og dejligt komfortudstyr – f.eks. Front Assist
inkl. Lane Assist, fartpilot med fartbegrænser, opvarmet rat, klimaanlæg,
KESSY-nøglefri start og infotainmentsystemet Media System Plus med 8,25”
skærm.
Vil man have yderligere udstyr – og kraftigere motor – er næste
udstyrsniveau Style, som derudover byder på bl.a. 16” alufælge, el-justerbare
og opvarmede sidespejle samt sportskofanger. 1.5 TSI 150 hk 5D Style koster
244.990 kr., mens man for 259.990 kr. – bare 15.000 kr. ekstra – får en 1.5
eTSI 150 hk DSG 5D Style, som har både mild-hybrid-teknologi og et 7-trins
DSG-automatgear med shift-by-wire. Teknologien overfører førerens valg
elektronisk til gearkassen, og derfor er den gamle DSG-gearvælger, der ligner
en gearstang, erstattet af en lille gearvælger, som optager minimal plads
mellem forsæderne.
Luksusudgaven Xcellence og sportsmodellen FR har begge bl.a. adaptiv
fartpilot, 10” skærm med navigation, 10,25” digitalt cockpit,
parkeringssensorer bag og trådløs SEAT Full Link med Apple CarPlay.
Derudover har Xcellence KESSY Advanced-nøglefri betjening. Motorerne – og
priserne – til topudstyrsniveauerne er de samme: 1.5 TSI 150 hk koster
274.990 kr., 1.5 eTSI 150 hk DSG koster 289.990 kr., og 2.0 TDI 150 hk DSG
koster 304.990 kr. Ligesom hos Reference og Style er merprisen for
Sportstourer 10.000 kr.
Mange muligheder for innovativt ekstraudstyr
Listen med ekstraudstyr fortsætter, hvor listen med standardudstyr stopper.
Der er f.eks. Wrap-around ambient light til 3.400 kr., hvor LED-lyset smyger
sig elegant langs kanter og paneler i kabinen. Safe & Driving L med
trafikskiltegenkendelse, Side og Exit Assist samt Exit Warning til 8.300 kr.
giver ekstra sikkerhed til både fører, passagerer og medtrafikanter. F.eks.
advarer Exit Warning føreren, hvis vedkommende er ved at åbne sidedøren, så
en cyklist eller en bil kører ind i den. Full LED inkl. dynamisk blinklys,

velkomstlys i sidespejlene og velkomstceremoni i baglygterne koster fra
11.250 kr. Når man tilvælger Full LED til Xcellence eller FR, får man samtidig
det flotte og markante LED-lys fra baglygte til baglygte. Sidst, men ikke
mindst giver BEATS audio inkl. 9 højtalere og bassbox til 6.950 kr. garanti for
STOR lyd.
Vil du videre mere om den nye SEAT Leon.
Det samlede overblik over privatleasingpriser, standardudstyr og ekstraudstyr
får man på seat.dk, ligesom SEAT-forhandlerne glæder sig til at fortælle mere
om den nye SEAT Leon. Den oprindelige lancering af den næste generation af
SEAT Leon skulle være i uge 21, men blev rykket til august, hvilket betyder at
den nye SEAT Leon allerede står i show room i de fleste forhandlere klar til
en prøvetur.

SEAT er den eneste virksomhed med komplet kapacitet til at designe, udvikle,
fremstille og markedsføre biler i Spanien. SEAT er en del af Volkswagen
Group, og har sit hovedkvarter i Martorell ved Barcelona. Mere end 81% af
sine biler bliver eksporteret, og er til stede i mere end 80 lande og 1.700
forhandlere. I 2016 SEAT opnåede det globale salg 410,200 enheder, det
højeste resultat siden 2007.
SEAT Group beskæftiger mere end 14.000 fagfolk på de tre produktionscentre
- Barcelona, El Prat de Llobregat og Martorell, hvor den fremstiller den meget
succesfulde Ibiza og Leon. Derudover producerer virksomheden Ateca og
Toledo i Tjekkiet, Alhambra i Portugal og Mii i Slovakiet.
Det multinationale selskab har et teknisk center, der fungerer som en videns
hub, der samler 1.000 ingeniører, der er fokuseret på at udvikle innovation til
Spaniens største industrielle investor i forskning og udvikling. SEAT
modellerne er allerede udstyret med de nyeste teknologiske
tilslutningsmuligheder og er i øjeblikket engageret i virksomhedens globale
digitaliseringsproces.
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