
SEAT Leon Cupra

קטלוג ומפרט טכני



LEON 2.0TSI 290HP DSG דגם
CUPRA מרכב

5 מספר דלתות 

1,431 ק"ג  משקל עצמי כולל נהג

1,920 ק"ג  משקל כולל מותר 

380 ליטר נפח תא מטען 

4,282 מ"מ  אורך 

1,816 מ"מ  רוחב 

מ"מ  1,459 גובה

2,618 מ"מ  מרחק סרנים 

50 ליטר נפח מיכל דלק 

מנוע
)TSI) Turbocharged Stratified Injection טכנולוגיית גדישת טורבו 

1,984 סמ"ק נפח מנוע 

DSG ,תיבת 7 הילוכים, אוטומטית תיבת הילוכים  

213/5400-6500 סל"ד / קו"ט הספק מרבי 

290/5400-6500  סל"ד / כ"ס

38.7/1950-5300 סל"ד / קג"מ מומנט מרבי 

250 קמ"ש מהירות מרבית 

6.0 תאוצה 0-100 קמ"ש  שניות

11.6 ק"מ / ליטר צריכת דלק עירונית

 18.5 ק"מ / ליטר צריכת דלק בין עירונית

15.3 ק"מ / ליטר צריכת דלק משולבת

הזרקה ישירה / בנזין 98 אוקטן נטול עופרת מערכת הזרקת דלק / סוג דלק 

)EU 6BG) 6BG  תקן אירו תקן זיהום אוויר 



מערכות עזר
)DCC) מערכת שלדה אדפטיבית

)VAQ) מערכת דיפרנציאל קדמי

)Electronic Stability Control) E.S.C מערכת

)Anti-Lock Braking System) A.B.S מערכת

)Traction Stability Control) T.S.C מערכת

)Emergency Brake Assist) E.B.A מערכת

)Brake Assist System) B.A.S מערכת

בלם יד חשמלי עם מערכת Auto Hold המסייעת בזינוק בעלייה

מערכת היגוי פרוגרסיבית דינמית עם קשיחות משתנה

מערכת Start & Stop — לכיבוי והנעת המנוע בעצירות המונעת פליטת מזהמים מיותרים

 (Multi Collision Braking System) למניעת תאונות משניות MKB מערכת

מערכת להתראת עייפות

מערכת להתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים

 CUPRA מערכת מתלי
מערכת Eco Trainer מערכת חדשנית לשיפור איכות הנהיגה וייעול תצרוכת הדלק וביצועי המנוע

בטיחות
מערכת Front Assist - ניטור מרחק לפנים, מתריעה לנהג על אי שמירת מרחק ומבצעת בלימת חירום במקרה הצורך. 

מערכת לניטור הולכי רגל

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
מערכת Manoeuvring Assist המזהה מכשולים בחזית ומאחורי הרכב ומפעילה את הבלמים על מנת למנוע התנגשות בעת תמרוני חניה

7 כריות אוויר

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית (לנוסע)

4 בלמי דיסק (2 קדמיים, 2 אחוריים)

תזכורת לחגירת חגורת בטיחות מושבים קדמיים ואחוריים

מראת נהג מתכהה נגד סינוור
)Top Tether) במושבים האחוריים והכנה לרצועות עיגון ISOFIX עוגני



נוחות
העברת הילוכים מגלגל ההגה

שליטה מההגה על מערכות הרכב

חלון שמש פנורמי עם סוכך

Digital Cockpit - לוח מחוונים דיגיטלי כולל מחשב דרך

מראות צד עם הפשרת אדים, מתקפלות ומכווננות חשמלית

בקרת אקלים דיגיטלית עם 2 אזורי טמפרטורה

מושבים קדמיים עם כיוון גובה / כיוון גב תחתון

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

נעילה מרכזית לרבות דלת תא המטען ומכסה מיכל הדלק

)Kessy) הנעה ופתיחה ללא מפתח

מושב נהג חשמלי*

*ללא תוספת מושבי באקט

חיישנים ותאורה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם תצוגה גראפית

מצלמת רוורס

חיישני אורות דרך + חיישני תאורה וגשם

פנסי LED קדמיים ואחוריים

LED תאורת יום מסוג

Coming Home / Leaving Home תאורת

תאורת אווירה משתנה בדלתות קדמיות

תאורת אווירה LED הכוללת: תאורת קריאה / רגלים / תא כפפות / תא מטען

בידור ושמע
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל "8

FULL LINK מערכת

AUX / USB / SD

CD נגן תקליטורים

BT דיבורית

SubWoofer + הכוללת 9 רמקולים BEATS מערכת

עיצוב פנימי
ALCANTARA מושבי ספורט מסוג

CUPRA  עיצוב פנימי בגימור
דוושת גז בגימור אלומיניום

קונסולה קדמית אמצעית עם תא אחסון ומחזיקי כוסות

משענת יד אחורית

מושב נהג עם כיוון חשמלי

שקע 12V (ללא מצת)

עיצוב חיצוני
מראות צד בצבע שחור עם איתות LED בגוף המראות

חלונות אחוריים מושחמים

ספויילר אחורי עם פנס בלימה עילי

סופיות (אגזוז) אובאליות

CUPRA קליפרים שחורים
 235/35 R19 צמיגים

חישוקי סגסוגת

גלגל חלופי קטן מידות, לחיסכון במקום ומשקל*

*חבילת פרפורמנס מגיעה עם ערכת תיקון תקר במקום גלגל רזרבי.



רמת האבזור  תיאור דגם הבטיחותיקוד דגם
6 2.0TSI ל׳, 290 כ״ס אוטומט 5 ד׳   )1) 5F168Z

בטיחות:

זיהום אוויר:
דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* זיהוםדגם בינעירוני עירוני

14 5.4 8.6 2.0TSI ל׳, 290 כ"ס אוטומט, 5 ד׳*

רמת האבזור הבטיחותי: 
גבוההבטיחותרמת

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים 
הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות 

להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.ט.ל.ח. נכון לינואר 2020.

נמוכהבטיחותרמת

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזערי זיהום מירבי

.715/2007*2017/1347BG :נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

*דגם הרכב עומד בפני התחלת ייצור, לפיכך טרם קיבל את האישורים המתאימים במסגרת הליך התקינה האירופית וטרם קיימים לגביו נתונים מהימנים על צריכת הדלק ועל פליטת מזהמי האוויר.
הנתונים המופיעים במפרט זה התקבלו מיצרן הרכב ועשויים לחול בהם שינויים עם התחלת ייצור הרכב לקראת ייבוא לישראל.

*3313 SEAT.CO.IL club.seat seat.israel

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות) התשס״ט 2009


