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SEAT Leon ST

Modeļa kods Dzinējs Jauda
kW/Zs

Transmisija Cena
EUR ar PVN

 STYLE  

5F824X 1.0 EcoTSI 85 / 115 MAN-6 19 720
5F824Z 1.0 EcoTSI 85 / 115 DSG-7 20 850
5F82IX 1.5 TSI 96 / 130 MAN-6 20 410
5F82OX 1.5 TSI 110 / 150 MAN-6 21 220
5F82OZ 1.5 TSI 110 / 150 DSG-7 22 340
5F829V 1.6 TDI 85 / 115 MAN-5 20 770
5F829Z 1.6 TDI 85 / 115 DSG-7 22 020

 XCELLENCE  

5F84OX 1.5 TSI 110 / 150 MAN-6 23 910
5F84OZ 1.5 TSI 110 / 150 DSG-7 25 050

 FR  

5F85OX 1.5 TSI 110 / 150 MAN-6 24 010
5F85OZ 1.5 TSI 110 / 150 DSG-7 25 150

TSI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs MAN – Manuālā pārnesumkārba  
TDI – Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs  DSG – Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba

tālr. +371 671 462 55, info@autobrava.lv 
www.autobrava.lv, facebook.com/autobravalv

Autobrava, SIA 
Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Cena uzrādīta ar PVN 21%, tajā nav iekļauta reģistrācijas un CO² nodokļa izmaksas.
• Šī cenu lapa ir izdota 08.05.2019, visas iepriekš izdotās konkrētā modeļa cenu lapas nav spēkā.
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EKSTERJERS

Vieglmetāla diski "Design 30/2" 6.5J x 16 
∙ Riepas 205/55 R16

●

Vieglmetāla diski "Dynamic 30/1" 7J x 17
∙ Riepas 225/45 R17

●

Vieglmetāla diski "Performance 30/1" 7.5J x 18
∙ Riepas 225/40 R18

●

Ārējie atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā ● ● ●

Melni jumta reliņi

Anodizēti jumta reliņi ● ● ●

Hromēta sānu logu apakšējā daļa ●

FR dizaina bamperi priekšā un aizmugurē ●

Halogēna priekšējie lukturi, LED dienasgaismas ●

SEAT Full LED priekšējie un aizmugurējie lukturi, LED priekšējie miglas lukturi ● ●

Priekšējie miglas lukturi ar statisko līkumgaismu funkciju ●

Karstumaizturoši sānu logi, tonēti aizmugurējie sānu un aizmugures logs ● ●

INTERJERS

Auduma "Tresil" sēdekļu apdare ●

Auduma "Mikelly" / ādas imitācijas sēdekļu apdare ●

Auduma "Techny" / ādas imitācijas sēdekļu apdare ●

Sportiski priekšējie komforta sēdekļi ● ●

Augstumā regulējami priekšējie sēdekļi ● ● ●

Muguras komforta regulācija vadītāja sēdeklim ●

Muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem ● ●

Ādas apdares multifunkciju stūre ●

Ādas apdares multifunkciju stūre ar Xcellence logotipu ●

Perforētas ādas apdares sportiska multifunkciju stūre ar FR logotipu ●

Ādas apdares ātrumpērslēga sviras rokturis ● ● ●

Centrālais elkoņbalsts priekšā ● ● ●

LED kāju zonas apgaismojums priekšā un aizmugurē ● ● ●

LED interjera apgaismojums ●

LED daudzkrāsu komforta apgaismojums priekšējās durvīs ● ●

Izgaismotas sliekšņu uzlikas priekšējām durvīm ● ●

Integrēti, paceļami saulessargi aizmugurējiem sānu logiem ●

Dalīta, nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne ar centrālo elkoņbalstu ● ● ●

Aizmugurējo sēdekļu ērta nolaišana no bagāžas nodalījuma ● ● ●

Nerūsējošā tērauda aizsargelements bagāžas nodalījuma malai ● ● ●

SEAT Leon ST
Standarta aprīkojums
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DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ● ● ●

Elektronisks diferenciāļa bloķētājs (XDS) ● ● ●

Elektriska rokas bremze ar Auto Hold funkciju ● ● ●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējem atslēdzams), ceļgalu drošības spilvens vadītāja pusē ● ● ●

Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem ● ● ●

Atgādinājums par nepiesprādzētām drošības jostām priekšējiem sēdekļiem ● ● ●

ISOFIX stiprinājumu vietas aizmugurējā sēdeklī 2 bērnu sēdeklīšiem ● ● ●

Automātiska pēcsadursmes bremzēšanas sistēma (Multi-collision brake) ● ● ●

Riepu remontkomplekts (kompresors, putas) ● ● ●

MULTIMEDIJI  UN SAVIENOJAMĪBA

Borta dators ● ● ●

Mediju sistēma "Colour" ar 5 collu skārienjutīgu krāsu ekrānu ●

Mediju sistēma "Plus" ar 8 collu skārienjutīgu krāsu ekrānu ● ●

6 skaļruņi ●

8 skaļruņi ● ●

Bluetooth brīvroku sistēma ● ● ●

SD karšu lasītājs ● ● ●

CD atksaņošana ● ●

AUX-IN ligzda, USB ligzda centrālajā konsolē priekšā ●

AUX-IN ligzda, USB ligzda centrālajā konsolē priekšā ● ●

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Centrālā atslēga ar pulti ● ●

"Keyless" bezatslēgas piekļuve un dzinēja iedarbināšana ●

Kruīza kontrole ● ● ●

Gaisa kondicionētājs ●

Automātiska 2-zonu klimata kontroles sistēma Climatronic ● ●

Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā, ar roku vadāmi - aizmugurē ●

Elektriski vadāmi logu pacēlāji priekšā un aizmugurē ● ●

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ●

Elektriski regulējami, apsildāmi un pielokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ● ●

Priekšējo sēdekļu apsilde ● ● ●

Apsildāmas vējstikla apskalošanas sprauslas ● ● ●

Priekšējo lukturu apskalošana 
(izņemot 1.0 TSI dzinēju)

● ● ●

Stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē ●

Atpakaļskata kamera ●

Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana ● ● ●

Lietus sensors ● ● ●

SEAT Leon ST
Standarta aprīkojums

● standarta aprīkojums



www.autobrava.lv/seat/ 4

St
yl

e

Xc
el

le
nc

e

FR

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE (turpinājums)

Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis ● ● ●

Bīdāms bagāžas nodalījuma pārsegs ● ● ●

Bagāžas nodalījuma grīda ar regulējamu augstumu ● ● ●

Start-stop sistēma ● ● ●

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju (Servotronic) ● ● ●

GARANTIJA

Ražotāja garantija - 5 gadi / 100 000 km ● ● ●

SEAT Leon ST
Standarta aprīkojums

● standarta aprīkojums
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ĪPAŠI IZDEVĪGI

"Style" pakotne (WH2+PK2+PFB) 
∙ Automātiska 2-zonu klimata kontroles sistēma Climatronic
∙ Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
∙ Elektriski regulējami, apsildāmi un pielokāmi ārējie atpakaļskata spogulis

P22 453

"Business" pakotne (WAC+PK2+ZN1+PMK) 
∙ Adaptīvā kruīza kontrole
∙ Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
∙ Navigācijas sistēma ar 8 collu skārienjutīgu krāsu ekrānu
∙ SEAT Full Link viedtelefona integrācija

P23 599

"Business" pakotne (PQS+PK2+ZN1)
∙ Sistēma "Keyless Entry & Go"
∙ Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
∙ Navigācijas sistēma ar 8 collu skārienjutīgu krāsu ekrānu

P21 641

VIRSBŪVES KRĀSA

Standarta krāsa O ● ● ● 0

Pamata krāsa P 160

Metāliska krāsa M 376

Speciālā krāsa C 522

RITEŅU DISKI /  RIEPAS

Vieglmetāla diski "Dynamic 30/3" R17
∙ Vieglmetāla diski 7J x 17
∙ Riepas 225/45 R17

PUB 466

Vieglmetāla diski "Dynamic 30/4 Black" R17
∙ Vieglmetāla diski 7J x 17
∙ Riepas 225/45 R17

PUA 399

Vieglmetāla diski "Performance 30/1 Matt Grey" R18
∙ Vieglmetāla diski 7.5 J x 18
∙ Riepas 225/40 R18

PUP 674

Mazizmēra rezerves ritenis (R16), uzgriežņu atslēga un domkrats
(ne ar PNB vai PGR) PG5 55

Mazizmēra rezerves ritenis (R18), uzgriežņu atslēga un domkrats
(tikai ar PNB vai PGR) PG6 55

DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS

Stāvvietā novietošanas sensori aizmugurē PAK ● 215

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē PK2
351

137

Atpakaļskata kamera PCI ● 257

Adaptīvā kruīza kontrole
∙ DSG versijai arī pilnīgas apstāšanās funkcija

WAC 359

Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā PDQ 299

Braukšanas palīgsistēmu pakotne
∙ Automātiska tālo gaismu pārslēgšana "Light Assist"
∙ Braukšanas joslu uzturēšana "Lane Assist" ar aktīvo stūrēšanas funkciju

PDT 318

SEAT Leon ST
Papildaprīkojums
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DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS  (turpinājums)

"Emergency Assist" pakotne (modeļiem ar DSG pārnesumkārbu)
∙ Adaptīvā kruīza kontrole ar pilnīgas apstāšanās funkciju
∙ Ārkārtas situāciju palīgsistēma "Emergency Assist"
∙ Sastrēgumu palīgsistēma "Traffic Jam Assist" 
∙ Braukšanas joslu uzturēšana "Lane Assist" ar aktīvo stūrēšanas funkciju
∙ Automātiska tālo gaismu pārslēgšana "Light Assist"
(ne ar ZN1 vai ZN2)

PDW 697

GAISMAS

SEAT Full LED priekšējie lukturi
∙ Pilnībā LED priekšējie lukturi
∙ Automātiska lukturu augustuma pielāgošana
∙ LED priekšējie miglas lukturi ar statisko līkumgaismu funkciju
∙ LED aizmugurējie lukturi

PXX ● ● 882

MULTIVIDE UN SAVIENOJAMĪBA

Digitāls mērinstrumentu panelis "SEAT Digital Cockpit"
∙ Pielāgojami informācijas režīmi

PFK 401

Mediju sistēma "Plus"
∙ 8-collu skārienjutīgs krāsu ekrāns
∙ AUX-IN ligzda, SD karšu lasītājs
∙ CD/MP3/WMA atskaņošana
∙ 8 skaļruņi
∙ 2 USB ligzdas priekšā un 2 aizmugurē sēdošajiem

ZB4 ● ● 525

Navigācijas sistēma
∙ 8-collu skārienjutīgs krāsu ekrāns
∙ AUX-IN ligzda, SD karšu lasītājs
∙ CD/MP3/WMA atskaņošana
∙ 8 skaļruņi
∙ 2 USB ligzdas priekšā un 2 aizmugurē sēdošajiem
∙ Krāsains informācijas displejs Plus mērinstrumentu panelī

ZN1 

868

476

Navigācijas sistēma "Plus"
∙ 8-collu skārienjutīgs krāsu ekrāns
∙ 3D karšu attēlošana 
∙ Viedtelefona integrācija "SEAT Full Link"
∙ 2 USB ligzdas priekšā un 2 aizmugurē sēdošajiem
∙ AUX-IN ligzda, SD karšu lasītājs
∙ 10 GB atmiņa lietotāja informācijai
∙ CD/DVD/MP3/WMA atskaņošana
∙ 8 skaļruņi
∙ Krāsains informācijas displejs Plus mērinstrumentu panelī

ZN2 1160

Beats Audio skaņas sistēma
∙ 340W skaņas pastiprinātājs
∙ 9 skaļruņi
∙ zemo frekvenču skaļrunis
(tikai ar PG6)

PNB 499

Connectivity Box
∙ Bezvadu uzlāde viedtālrunim (Qi standarts) centrālajā konsolē
∙ Mobilo sakaru signāla pastiprinātājs
(Style aprīkojuma versijā tikai ar ZB4, ZN1 vai ZN2)

PB2 203

SEAT Leon ST
Papildaprīkojums
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MULTIVIDE UN SAVIENOJAMĪBA (turpinājums)

SEAT Full Link viedtelefona integrācija
∙ Viedtelefona informācijas attēlošana ekrānā viduskonsolē
∙ Saderība ar Google Android Auto un Apple CarPlay
∙ Pieejamība atkarīga no viedtālruņa versijas, kā arī pakalpojumu un aplikāciju pieejamības konkrētā valstī
(tikai ar ZB4, ZN1 vai ZN2)

PML / 
PMK

176

KLIMATS

Automātiska 2-zonu klimata kontroles sistēma Climatronic WH2 ● ● 280

Karstumaizturoši sānu logi, tonēti aizmugurējie sānu un aizmugures logs PCO ● ● 180

Panorāmas jumts
∙ Elektriski vadāma stikla jumta lūka
∙ Elektriski vadāms saulessargs

PTC 898

INTERJERA APDARE UN SĒDEKĻI

Melna griestu apdare PBR 238

Alcantara® sēdekļu apdare (melna)
∙ Sportiski priekšējie komforta sēdekļi
∙ Alcantara apdare priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
∙ Ādas imitācijas apdare sēdekļu sānos un uz durvju paneļiem
∙ Muguras komforta regulācija priekšējam pasažiera sēdeklim
(tikai ar WH2 vai P22)

WL3 439

Alcantara® sēdekļu apdare (melna)
∙ Alcantara apdare priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
∙ Ādas imitācijas apdare sēdekļu sānos un uz durvju paneļiem

WL3 330

Ādas sēdekļu apdare (melna)
∙ Ādas apdare priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
∙ Ādas imitācijas apdare durvju paneļiem

WL1 1488

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Ražotāja signalizācija WAS 287

Elektriski regulējami, apsildāmi un pielokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
∙ Vadītāja blakussēdētāja spogulis ar automātisku nolaišanās funkciju braucot atpakaļgaitā

PFB ● ● 138

Sistēma "Keyless Entry & Go"
∙ Bezatslēgas durvju atslēgšana un aizslēgšana
∙ Dzinēja iedarbināšana/noslāpēšana ar pogu
(var būt nepieciešms pievienot WAS)

PQC/ 
PQS 

● 359

Sakabes āķis
∙ Noņemams sakabes āķis (slēdzams)
∙ Elektrisks savienotājs (13 pin)
(tikai ar PG6)

WGR 710

Ātrumu pārslēgšanas vadība uz stūres
(tikai modeļiem ar DSG pārnesumkārbu) P1Z 157

Dinamiska balstiekārtas vadība
∙ Regulējama amortizatoru stingrība
∙ Progresīvā stūres iekārta
∙ Braukšanas režīmu iestatīšana "Drive Profile Selection"

PDC 814

Organizācijas pakotne
∙ Atvilktne zem priekšējā pasažiera sēdkļa
∙ Bagāžas nodalījumu atdalošs tīkls
∙ Papildus novietnes bagāžas nodalījuma sānos

WST 210

SEAT Leon ST
Papildaprīkojums
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DIZAINA PAKOTNES

Hroma pakotne eksterjeram
∙ Hromēta sānu logu apakšējā daļa

PPW 183

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

Pagarinātā garantija - 5 gadi / 150 000 km YW9 288

SEAT Leon ST
Papildaprīkojums


