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Leon X-Perience - Tekniset tiedot

1.8 TSI 180 hv DSG 4Drive

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen bensiinimoottori, 4-venttiiliä/sylinteri
1.8 / 1798
132 (180) / 4500 - 6200
280 / 1350 - 4500
EU6
Bensiinin suorasuihkutus
6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
140 A / 360 A (69 Ah)
Ketju
Turboahdin
-

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

221
7,2
10,3 (V)

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1486
2000
514
/
1500 / 740
75

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Bensiini 95 E10
8,0 (NEDC)
5,6 (NEDC)
6,5 (NEDC)
152 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Leon X-Perience - Tekniset tiedot

2.0 TDI 150 hv 4Drive DSG

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
DPF-hiukkassuodatin
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
2.0 / 1968
110 (150) / 3500 - 4000
340 / 1750 - 3000
EU6
kyllä
Yhteispaineruiskutus (CR)
7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
140 A / 380 A (68 Ah)
Hammashihna
Turboahdin
PTC-elementti (n. 1 kW)

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

208
8,9
-

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1519
2040
521
/
2000 / 750
75

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Diesel
6,1 (NEDC)
4,5 (NEDC)
5,1 (NEDC)
134 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Leon X-Perience - Tekniset tiedot

2.0 TDi 184 hv DSG 4Drive

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
DPF-hiukkassuodatin
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
2.0 / 1968
135 (184) / 3500-4000
380 / 1750 - 3250
EU6
kyllä
Yhteispaineruiskutus (CR)
6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
140 A / 380 A (68 Ah)
Hammashihna
Turboahdin
PTC-elementti (n. 1 kW)

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

224
7,1
-

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1529
2050
521
/
2000 / 750
75

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Diesel
6,1 (NEDC)
5,0 (NEDC)
5,4 (NEDC)
139 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Leon X-Perience - Mitat
Ulkomitat
Pituus / leveys / korkeus (mm)
Akseliväli (mm)
Raideleveys edessä / takana (mm)

4543 / 1816 / 1481 (ml. kattokaiteet)
2630
Vanteet ET42 1547/1507, vanteet ET45 1541/1501

Tavaratila
Tavaratilan tilavuus (l)
Polttoainetankin tilavuus (l)

587
55
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Leon X-Perience - Mitat
Mittapiirros
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Leon X-Perience - Vakiovarusteet
X-Perience-varustelu Leon X-Perience
Ulkopuoliset varusteet
- musta etupuskuri jossa alhaalla alumiininvärinen suoja
- musta takapuskuri jossa alhaalla alumiininvärinen suoja
- korinväriset ovenkahvat ja ulkopeilien kotelot
- sivuhelmojen mustat suojalistat
- mustat pyöränkaaret
- sävylasit
- 17" X-PERIENCE kevytmetallivanteet
- 205/55 R17 renkaat
- kaksoisajovalot (halogeeni)
- ajovalojen päiväajovalotoiminto
- ajovalonpesimet
- lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet
- ajovalojen sähköinen korkeudensäätö
- gloss black -listat B- ja C-pilarissa
- kromattu jäähdyttimen säleikön kehys
- kattokaiteet (mustat)
- sumuvalot kulmavalotoiminnolla (täys-led-ajovalojen
(lisävaruste) yhteydessä ei halogeenietusumuvaloissa
kulmavalotoimintoa led-ajovalojen leveästä valokuviosta
johtuen)
- n. 28 mm korkeampi maavara verrattuna Leon ST:hen
- mallivuoden 2017-2018 autoissa led-päiväajovalot

Sisäpuoliset varusteet
- mukiteline edessä
- 12V virran ulosotto edessä ja tavaratilassa
- kolmipuolainen ohjauspyörä
- ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö
- kuljettajan häikäisysuojassa korttipidike
- 2 taittuvaa avainta
- takaluukun lukon avausmahdollisuus kaukosäätöavaimessa
- valaistu tavaratila
- sisävalot viivesammutuksella
- lukuvalot edessä
- lämmitettävät etuistuimet
- kahdessa osassa kaadettava takaistuin (2/3-1/3)
- 5 niskatukea
- etuistuimien niskatuet WOKS-järjestelmällä (Whiplash
Aktivierte Kopfstütze)
- kuormansidontalenkit tavaratilassa
- tavaratilan rullaverho
- tavaratilan kaksoispohja
- avoimet säilytyslokerot tavaratilassa vasemmalla ja oikealla
- kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeudensäätö
- kuljettajan ja etumatkustajan istuimen ristiselän tuen säätö
- nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä
- nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi
- valaistu peili kuljettajan ja etumatkustajan häikäisysuojissa
- lokero kuljettajan istuimen alla
- tasku kuljettajan ja etumatkustajan istuimen selkänojissa
- käsijarrukahvan nahkaverhoilu (mallivuoden 2016 autoissa)

- keskikyynärnoja edessä
- sisustus ja verhoilu X-PERIENCE
- korotettu keskikonsoli (etukyynärnoja) jossa integroitu
säilytyslokero ja mukiteline
- lämmitys-/ilmastointilaitteen suuttimet takaistuimella
- etulukuvaloissa ympäristövalaistus
- jalkatilojen valaistus edessä
- valaistu hansikaslokero
- takaistuimien selkänojien kaatomahdollisuus taravatilasta
käsin
- keskikyynärnoja takana mukitelinein
- takaistuimen selkänojassa läpilastausmahdollisuus
(suksiluukku)
- krominvärinen lastausaukon suojus
- kynnyslistat etuovissa X-PERIENCE-logolla
- 4Drive-logo vaihdekepin vieressä DSG-vaihteiston yhteydessä
- X-PERIENCE-logo ohjauspyörässä
- urheilulliset etuistuimet kangas-/keinonahkaverhoilulla
- kumimattosarja
- LED-sisävalopaketti (sisävalot edessä ja takana jalkatilojen
meikkipeilien ja tavaratilan valaistus)
- mallivuoden 2016 autoissa ympäristövalaistus
ovipaneeleissa (DSG-vaihteisissa valkoinen/punainen
manuaalivaihteisissa valkoinen)
- mallivuoden 2017-2018 autoissa led-tunnelmavalaistus
etuovissa (tunnelmavalaistuksen väri vaihdettavissa)
- mallivuoden 2017-2018 autoissa aurinkoverhot takaovissa

Turvallisuusvarusteet
- ESC elektroninen ajonvakautusjärjestelmä
- EBA hätäjarrutusassistentti
- ASR-luistonestojärjestelmä
- ABS lukkiutumattomat jarrut
- 4 turvatyynyä edessä (etu- ja sivuturvatyynyt kuljettajalla ja
etumatkustajalla)
- turvaverhot edessä ja takana
- polviturvatyyny kuljettajalla
- rengaspainevaroitin
- sähköinen ohjaustehostin
- kolmen pisteen turvavyöt kaikilla istuimilla
- 2 kpl Isofix/ Top tether -kiinnityspistettä takaistuimella
- etuistuinten turvavyöt kiristimin
- etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä
- kuljettajan ja etumatkustajan istuimilla turvavyömuistutin
- Multi Collision Brake System -monitörmäysjarrutus
- Isofix -lastenistuinten kiinnitys takaistuimella
- XDS elektroninen tasauspyörästön lukitustoiminto
- mallivuoden 2017-2018 autoissa sähköinen käsijarru
Autohold-toiminnolla

Toiminnalliset varusteet
- automaattinen ilmastointilaite Climatronic
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-

-

-

sähkösäätöiset ja lämmitettavät ulkopeilit
kauko-ohjattu keskuslukitus
sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana
ajotietokone (sisältäen ulkolämpötilan näytön valikkokielet
englanti saksa ja espanja)
takalasin pyyhin-pesin
lämmitys-/ilmastointilaitteessa sisäilmankiertotoiminto
huoltovälinäyttö
raitisilmasuodatin
tankkausluukku kytketty keskuslukitukseen
renkaiden paikkausaine ja kompressori (1.8 TSI ja 1.6 TDI)
tilapäinen vararengas tunkki ja pyöränpulttiavain (2.0 TDI
150 hv ja 2.0 TDI 184 hv)
korotettu jousitus (+15 mm)
vaihtosuositusnäyttö
Start&Stop-järjestelmä ja jarrutusenergian talteenotto
vakionopeussäädin
monitoimiohjauspyörä
Media System Colour -audiojärjestelmä 5" kosketusvärinäyttö
MP3/WMA yhdistettävyys USB SD aux-in SDmuistikorttipaikka (valikkokielet englanti saksa ja espanja)
Bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP)
6 kaiutinta (4 edessä ja 2 takana)
3.5" mittariston monitoiminäyttö Med (valikkokielet englanti
saksa ja espanja)
hill hold -mäkilähtöavustin (korvautuu mallivuoden 20172018 autoissa sähköisen käsijarrun Autohold-toiminnolla)
coming home - ja leaving home -toiminto ajovaloissa
tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin
automaattisesti himmenevä taustapeili
SEAT Drive Profile ajoprofiilin valinta 1.8 TSI DSG ja 2.0 TDI
184 hv DSG-vaihteiston yhteydessä (ohjaustuntuma
kaasupolkimen tuntuma DSG-vaihteiston ohjelma)
vaihteenvaihtosiivekkeet ohjauspyörässä DSG-vaihteiston
yhteydessä
automaattinen elektronisesti ohjattu nelivetojärjestelmä
(Haldex 5. sukupolvi)
tuotantoviikosta 22/2015 alkaen 1.8 TSI DSG ja 2.0 TDI 184
hv DSG -vaihteisissa versioissa mukautuva alustansäätö DCC
mallivuoden 2017-2018 autoissa Media System Plus audiojärjestelmä 8" kosketusvärinäyttö MP3/WMA/CD
yhdistettävyys 2 USB-porttia SD aux-in SD-muistikorttipaikka
8 kaiutinta
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