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Kainos
ir įranga



Kodas Variklis Galia
kW/AG

Transmisija Kaina
EUR su PVM

STYLE

KL82BX 1.0 TSI 81 / 110 MAN-6 22 800

KL82TZ 1.0 eTSI 81 / 110 DSG-7 25 300

KL82EX 1.5 TSI  ACT 110 / 150 MAN-6 24 400

KL82FZ 1.5 eTSI  ACT 110 / 150 DSG-7 26 500

KL82LZ 2.0 TDI 110 / 150 DSG-7 28 800

FR

KL85FZ 1.5 eTSI  ACT 110 / 150 DSG-7 29 500

Leon Sportstourer

TSI - Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
eTSI - Benzininis variklis su daline hibridine sistema
TDI - Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis

ACT - Aktyvaus cilindrų valdymo technologija
MAN - Mechaninė pavarų dėžė
DSG - Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė

2

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
• Į kainą įskaičiuotas 21% PVM mokestis, į kainą neįtraukta automobilio registracijos kaina ir kaina neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos
motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
• Kainininkas išleistas 2023.01.17. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.
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IŠORĖS ĮRANGA

Lengvojo lydinio ratlankiai "Design 30/2" R16
(Brilliant Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai  7J x 16
∙ Padangos 205/55 R16

●

Lengvojo lydinio ratlankiai  "Dynamic II" R17
(Brilliant Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai  7.5J x 17
∙ Padangos 225/45 R17

●

Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ●

Cosmo Grey spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ●

FR versijos dizaino bamperiai priekyje ir gale, FR versijos dizaino priekinės grotelės ●

Galinis aptakas ● ●

Juodos spalvos stogo bėgeliai ● ●

Eco LED priekiniai žibintai ● ●

LED priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija ●

High LED galinis vientisas žibintas "Infinite Light" ● ●

VIDAUS ĮRANGA

Šviesiai pilkos spalvos medžiaginis lubų apmušimas ● ●

Medžiaginiai sėdynių apmušalai Style ●

Medžiaginiai sėdynių apmušalai FR ●

Sportinio dizaino komfortiškos priekinės sėdynės ●

Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės ● ●

Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama ●

Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama ●

Priekinis vidurinis ranktūris ● ●

Dalomas galinės sėdynės atlošas (40:60) ●

Dalomas galinės sėdynės atlošas (40:60) su centriniu ranktūriu viduryje ●

Reguliuojamo aukščio bagažinės grindys ● ●

Šildomas, oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas
(modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe)

●

Šildomas, perforuota oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas
(modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe)

●

Apšviečiamos priekinių durų aliuminio optikos apsauginės slenksčių juostos su versijos užrašu ●

LED vidaus apšvietimas ●

Aplinką sudarantis LED interjero apšvietimas ●

Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ● ●

Veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ●

Apšviečiami  veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ●

SEAT Leon Sportstourer
Bazinė įranga
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SAUGUMAS

Apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ●

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ●

Elektroninis diferencialo blokavimas (XDS) ● ●

Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto-Hold“ funkcija ● ●

Padangų oro slėgio indikacija ● ●

"Rest Assist" - vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema ● ●

"Front Assist" - įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema su avarinio stabdymo funkcija
(automobilių, pėsčiųjų ir dviračių atpažinimas)

● ●

"Lane Assist" - eismo juostos palaikymo sistema su aktyvia vairavimo intervencija ● ●

"Sign Assist" - kelio ženklų atpažinimo sistema ●

"Light Assist" - automatinis tolimųjų šviesų valdymas ●

Kruizo kontrolė su greičio ribotuvu ●

Adaptyvi kruizo kontrolė su išankstine navigacijos reagavimo funkcija ●

Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio oro pagalvė deaktyvuojama) ● ●

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje, centrinė oro pagal 
tarp priekinių sėdynių ● ●

Neprisegto diržo perspėjimas (vizualinis ir garsinis) priekinėms ir galinėms sėdynėms ● ●

ISOFIX tvirtinimo taškai 3 vaikiškoms kėdutėms  (2x galinėje vientisoje sėdynėje, 1 x priekinėje keleivio sėdynėje) ● ●

Automatinė po susidūrimo stabdymo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ●

Parkavimo asistentas "Park Assist"
∙ Aktyvi vairavimo pagalba lengvam parkavimui
∙ Parkavimo sensoriai priekyje, gale ir šonuose

● ●

Galinio vaizdo kamera ●

E-CALL pagalbos skambučio sistema ● ●

Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos) ● ●

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS

Skaitmeninis prietaisų skydelis ●

Medijos sistema "Plus" su 8.25" spalvotu jutikliniu ekranu ●

Navigacijos sistema su 10" spalvotu jutikliniu ekranu ●

6 garsiakalbiai ● ●

2 USB-C jungtys priekyje and 2 jungtys gale ● ●

Bluetooth laisvų rankų sistema ● ●

Full Link išmaniųjų telefonų integracija (laidinis ryšys) ●

Full Link išmaniųjų telefonų integracija (belaidis ir laidinis ryšys) ●

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai ● ●

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ●

Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 
(keleivio pusės išorės veidrodis su parkavimosi funkcija) ●

Automatinė 3 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic" su valdymo elementais gale ● ●

Šildomos priekinės sėdynės ● ●

SEAT Leon Sportstourer
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KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS (tęsinys)

Beraktė variklio paleidimo sistema "Keyless Go" ●

Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go" ●

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis su Virtualaus Pedalo funkcija – valdymas kojos judesiu ●

Automatinis priekinių žibintų įjungimas ● ●

Priekinių žibintų aukščio reguliavimas ● ●

Automatinė Coming & leaving home funkcija ● ●

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ●

Šilumą izoliuojantys šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas ●

Šilumą izoliuojantys, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas ●

Lietaus sensorius ● ●

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis ● ●

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis, vairo stiprintuvas ● ●

Vairavimo režimų pasirinkimas ●

GARANTIJA

Gamintojo garantija iki 5 metų, arba iki 100 000km ridos ● ●

SEAT Leon Sportstourer
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SPALVA

Raudona "SOFT" spalva
∙ Pure Red (9M9M) O ● ● 0

Balta "SOFT" spalva
∙ Candy White (B4B4) P 169

Metalizuota  spalva
∙ Magnetic Tech Grey (S7S7)
∙ Midnight Black (0E0E)
∙ Urban Silver (L5L5)
∙ Nevada White (2Y2Y)

M 500

Speciali spalva
∙ Desire Red (E1E1) C 948

RATLANKIAI  /  PADANGOS

Lengvojo lydinio ratlankiai  "Dynamic 30/3" R17
(Brilliant Silver)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai  7.5J x 17
∙ Padangos 225/45 R17

PUA 411

Lengvojo lydinio ratlankiai "Performance 30/6" R18
(Cosmo Grey, machined)
∙ Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5 J x 18
∙ Padangos 225/40 R18

PUK 695

Sumažinto dydžio atsarginis ratas (R18),  įrankių komplektas ir domkratas PG6 80

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI

Galinio vaizdo kamera PCI ● 285

Šoninės oro pagalvės galinės sėdynės sėdimosiose vietose, kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje, 
galvos oro pagalvių sistema priekiniams keleiviams PA7 333

"Pre-crash Assist" - keleivių apsaugos sistema PAQ 157

Vairavimo asistentų paketas (M)
∙ Adaptyvi kruizo kontrolė
∙ Automatinis tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"

PDF ● 266
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SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI (tęsinys)

Vairavimo asistentų paketas (XL)
∙ "Lane Assist Plus" - eismo juostos palaikymo sistema su adaptyviu vairavimu
∙ "Side Assist" - aklosios zonos aptikimo sistema
∙ "Rear Cross Traffic Alert" - perspėjimas apie transporto eismą iš šono važiuojant atbulomis 
∙ "Exit Assist" - įspėjimas dėl durų atidarymo
∙ "Travel Assist" - vairuotojo asistentas
∙ "Emergency Assist" - kritinių situacijų asistentas
(tik su PLH opcija)

PDL 673

ŽIBINTAI

LED priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija PWD ● 190

High LED Plus paketas
∙ High LED priekiniai žibintai 
∙ Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas
∙ High LED Plus galiniai žibintai su dinamine šviesų demonstracija (su dinaminėmis atrakinimo/užrakinimo 
šviesomis bei dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis)
∙ Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su pasitikimo šviesomis

PXX 1001

Aplinką sudarantis daugiaspalvis LED interjero apšvietimas (su išmaniąja funkcija) PLH 316

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS

Skaitmeninis prietaisų skydelis PFK ● 424

Connectivity Box
∙ Išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija PB2 212

BeatsAudio™ garso sistema
∙ 340W stiprintuvas
∙ 9 garsiakalbiai
∙ Žemų dažnių garsiakalbis
(tik su PG6)

PNB 527

KLIMATIZAVIMO ĮRANGA

Užtamsinti, šilumą izoliuojantys šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas PCO ● 191

Autonominė šildymo sistema 
∙ Autonominis šildymas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PPH 1001

Panoraminis stoglangis
∙ Elektra valdomas panoraminis stoglangis PTC 955

INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Juodos spalvos lubų apmušimas PBR 231

Dinamica® mikro pluošto sėdynių apmušalai (vairuotojo sėdynė elektrinė)
∙ Dinamica® mikro pluošto priekinių ir galinių sėdynių apmušalai
∙ Dirbtinės odos apdailos priekinių durų apmušimuose
∙ Sportinio dizaino komfortiškos priekinės sėdynės
∙ Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
∙ Galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija
∙ Centrinis ranktūris galinėse sėdynėse
(tik su PXX)
(negalima su PFB ir PST)

WL3 964

SEAT Leon Sportstourer
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INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS (tęsinys)

Dinamica® mikro pluošto sėdynių apmušalai (vairuotojo sėdynė elektrinė)
∙ Dinamica® mikro pluošto priekinių ir galinių sėdynių apmušalai
∙ Dirbtinės odos priekinių durų rankenų apdaila
∙ Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
∙ Galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija
(tik su PXX)
(negalima su PST)

WL3 821

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS

Elektra užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
∙ Keleivio pusės išorės veidrodis su parkavimosi funkcija PFB ● 146

Signalizacija WAS 303

Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go"
∙ Beraktė durų užrakinimo/atrakinimo sistema
∙ Variklio užvedimas/sustabdymas mygtuku

PQS/ 
PQC ● 381

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 
∙ Virtualaus Pedalo funkcija – valdymas kojos judesiu
(tik su PQS arba PQC)

PCD ● 516

Tempimo kablys
∙ Paslėptas, elektra atrakinamas ir atlenkiamas priekabos kablys
∙ Elektros jungtis (13 kontaktų)

PGR 831

Tinklinė bagažinės pertvara PCP 174

Daiktų laikymo paketas
∙ Bagažinės skiriamasis tinklas (tinklinė pertvara)
∙ Dėtuvės po priekinėmis sėdynėmis
(negalima su eTSI versija)
(negalima su WL3)

PST 32

230 voltų kištukinis lizdas bagažinėje PDY 127

Automobilio bagažinės dangtis be modelio ir versijos pavadinimų PQN 0

DIZAINAS IR VAIRAVIMAS

Adaptyvi važiuoklės kontrolė
∙ Amortizatorių reguliavimas
∙ Progresyvus vairo mechanizmas
∙ Vairavimo rėžimų pasirinkimas

PDC 831

Eksterjero chromo paketas
∙ Sidabrinės spalvos šoninių langų apdaila
∙ Sidabrinės spalvos stogo bėgeliai

PPW 285

Eksterjero juodos spalvos paketas
∙ Juodos spalvos blizgi šoninių langų apdaila
∙ Juodos spalvos blizgūs stogo bėgeliai

PPX 285

GARANTIJOS PRATĘSIMAS

Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 150 000km ridos YW9 278
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