
 
 
 
 

 
 
 
 
 TECHNOLOGY TO ENJOY 

SEAT Leon X-PERIENCE  prissatt och beställningsbar 
SEAT Leon X-PERIENCE med permanent fyrhjulsdrift och crossover-egenskaper erbjuder 
körglädje för alla väglag – en perfekt bil för svenska marknaden. Bilen lanseras i 
december och är redan idag prissatt och beställningsbar. Leon X-PERIENCE kostar från 
236 900 kronor. 
 
Södertälje 2014-09-03 – Leon X-PERIENCE kombinerar ett den allra senaste tekniken och 
optimal användarvänlighet med attraktivt formspråk. För dig som söker prestanda och 
säkerhet på hög nivå finns de kraftfulla och bränslesnåla TDI- och TSI-motorerna från 110 till 
184 hästkrafter, den senaste generationen fyrhjulsdrift från Haldex, en komplett uppsättning 
avancerade förarassistanssystem och innovativa LED-strålkastare. 
 
Leon X-PERIENCE bygger på Leon ST Kombi, och gemensamt för de båda modellerna är 
formspråket, de utsökta vägegenskaperna och de praktiska funktionerna som underlättar i 
vardagen. Med sin elektroniskt styrda fyrhjulsdrift, ett chassi anpassat till körning på dåliga 
vägar, förhöjd markfrigång, sitt karakteristiska offroad-utseende och individuellt 
anpassningsbara interiör, ger den begreppet körglädje en extra dimension. 
 
Leon X-PERIENCE erbjuder praktiska funktioner som täcker hela spektrat för arbete och fritid, 
familjen och sportaktiviteter. Bagageutrymmet kan delas in på en mängd olika sätt och har 
även många smarta lösningar. Lastkapaciteten är på 587 liter men kan utökas till hela 1 470 
liter med baksätet nedfällt.  
 
Drivlinan är dynamik och säkerhet oavsett underlag. Fjädringen sväljer mjukt alla ojämnheter 
i underlaget och den direkta men följsamma styrningen ger utmärkt återkoppling.  
Jämfört med Leon ST Kombi är X-PERIENCE cirka 15 mm högre och har en markfrigång på 172 
mm.  
 
SEAT Drive Profile är standard. Systemet gör det möjligt för föraren att anpassa 
egenskaperna för servostyrningen, hur motorn svarar på gaspådrag samt DSG-lådan i tre 
olika lägen: Eco, Comfort och Sport. Det finns även en individuell inställning.  
 
SEAT Leon X-PERIENCE är utrustad med avancerade assistanssystem som standard. De 
dynamiska kontrollsystemen fyrhjuls-EDS (elektroniska differentialspärrar på båda axlarna) 
och XDS (utvidgad elektronisk differentialspärr för bättre väggrepp i kurvor), ESC 
(elektroniskt stabiliseringsprogram) och multikollisionsbromsen ger tillsammans maximal 
säkerhet.  
Några exempel på avancerade utrustningar som kan väljas till är LED-strålkastare, adaptiv 
farthållare (ACC), med nödbromsfunktion, Front Assist, trötthetsvarnare och Lane Assist.  
 
”Leon X-PERIENCE blir en viktig produkt för oss på den svenska marknaden och med ett pris 
från 236 900 kr kommer vi att attrahera såväl tjänstebilsföraren som privata konsumenter”, 
säger Åke Lundberg, märkeschef på SEAT Sverige.  
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Priser 
TDI 110 4DRIVE   236 900 kr 
TDI 150 4DRIVE  256 900 kr 
TSI 180 DSG6 4DRIVE  259 900 kr 
TDI 184 DSG6 4DRIVE   282 900 kr 
    
Standardutrustning på Leon X-PERIENCE 
 
Säkerhet 
-7 krockkuddar (2 st fram, 2 st på sidan och 2 st krockgardiner samt knäkrockkudde till förare)  
-Bältespåminnare på förar-och passagerarsidan fram                                                              
-Avaktivering av krockkudde på passagerarsidan                                                         
-ASR och ABS                                                                                                                                   
-ESC antisladdsystem och varningsindikator för däcktryck                                              
-XDS och Hill Hold Control                                                                                                       
-4 ISOFIX-fästen för barnstol i baksätets ytterplatser  
-2 Top Tether för styrning av bältet i baksätet  
-Automatisk multikollisionsbroms  
-4Drive fyrhjulsdrift  
  
Exteriör 
-17” lättmetallfälgar X-PERIENCE  
-Nödreservhjul 18" + domkraft (ej TDI 110)  
-Takreling i svart  
-Kromad lastlist bak 
-Fjädring komfort   
-Kromat avgasrör  
-Instegslist i X-PERIENCE design  
-Högglans svart på B och C-stolpe  
-Stötfångare X-PERIENCE  
-Strålkastarrengörare  
-Insynsskydd bagageutrymme  
-Stänkskydd fram  
  
Elektronik 
-SEAT Körprofil med olika styr- och gasrespons och olika växlingsläge (endast DSG)   
-Dimljus fram med kurvfunktion  
-Centrallås med fjärrkontroll och två stycken fällbara nycklar (3 knappar)  
och separat öppning av bagageluckan 
-Komhem-funktion  
-Elektriska fönsterhissar fram och bak  
-Elmanövrerade och eluppvärmda sidospeglar   
-Dubbla halogenstrålkastare  
-Främre läslampor med omgivningsspotlight/fotområdesbelysning  
-Växelindikator 
-Färddator   
-Farthållare med visning i instrumentet  
- Två-zons klimatanläggning  
-Media System Colour med 5" pekskärm i färg 
-Ljudfunktioner: MP3/WMA Anslutningar : USB, SD kort, Bluetooth,    
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CD, AUX-in och 6 st högtalare    
-Växelpaddlar för DSG-växellådan  
-Belyst handskfack och bagageutrymme  
-Dragkroksförberedelse (underlättar dragkroksmontering)  
-12-volts uttag fram och i bagaget  
  
Interiör 
-Multifunktionsratt och växelspaksknopp i läder  
-Eluppvärmda sportstolar fram  
-Unik X-PERIENCE interiör  
-Höjd och justerbara nackstöd fram samt höjdjusterbara nackstöd bak  
-Förar och passagerarstol med höjd och svankstödsjustering   
-Armstöd mellan framstolarna  
-Mugghållare fram   
-Del och fällbart baksäte med mittarmstöd  
-Solskydd med dold belyst spegel, förarsida med korthållare  
-Förvaringslåda under förarstol 
-Förvaringsfack på framsätenas ryggstöd  
-Fällning av baksäte ifrån sidan av bagageutrymmet  
-Dubbelt lastgolv i bagageutrymmet  
-Golvmattor fram och bak  
  
Tillvalsutrusning för Leon X-PERIENCE 
-18” lättmetallfälgar X-PERIENC                                                               3 700 kr 
-Navigationssystem: 5,8" pekskärm i färg samt                                              
karta för Europa med två uppdateringar/år under 3 år,                 
MP3/WMA , USB och SD –kort, iPod ®-anslutning, Mitsumi-anslutning, 
CD, AUX-ingång, Bluetooth, 2 st extra högtalare och röstigenkänning       7 200 kr                                                                                       
  
-Media System Plus: 5.8 " pekskärm i färg, MP3/WMA,USB, SD –kort, 
 iPod ® -anslutning, Mitsumi-anslutning, CD, AUX-ingång, Bluetooth,  
2st extra högtalare och röstigenkänning                                                            2 400 kr                                                                   
-SEAT Sound System med 10 högtalare totalt varav 1 subwoofer  
placerad i bagaget (kräver Media System Plus alt navigationssystem)    2 500 kr 
-Stöldlarm med kupéövervakning och safe-låsning                                       2 600 kr 
-Krockkuddar bak                                                                                          3 300 kr 
-Helljusassistent och Lane Assist                                                                       2 900 kr  
-Adaptiv farthållare inklusive Front Assist                                  4 700 kr 
-Front Assist                                                                                                             2 500 kr 
-Trötthetsvarnare, 3 st bältesvarnare bak och akustisk bältesvarnare     1 300 kr 
-Parkeringssensorer fram och bak                                                              4 700 kr 
-DAB radio                                                                                                         2 000 kr 
-Full LED-strålkastare och LED-bakljus                                                            11 300 kr 
-Sportstolar i svart läder                                                                          13 200 kr 
-Sportstolar brun Alcantara med brun interiör                                                  6 800 kr 
-Elektrisk förarstol (höjd/längd/och svankjustering)                                      2 500 kr 
-Gardiner i bakdörrarna                                                                             2 000 kr 
-Mörktonade rutor bak                                                                                           1 900 kr 
-Panoramasoltak inklusive LED-paket för invändig belysning                    7 500 kr 
-Lastnät                                                                                                          1 500 kr 
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-Takreling i krom                                                                                           1 900 kr 
-Metallic färg                                                                                                             5 500 kr 
-Custom färg                                                                                                              8 000 kr 
 
Tillbehörspaket 
Teknikpaket XP: Full LED-strålkastare, LED-bakljus, Media System Plus,  
mörktonade rutor bak, lastnät, parkeringssensorer fram och bak,  
regnsensor och automatiskt avbländbar backspegel.                                  22 900 kr 
Kampanjpris på Teknikpaket XP                                                             14 500 kr 
 
LED-paket: för invändig belysning inkl innerbelysning fram och bak,  
vid fotområdet, bagage och make-up belysning med LED-teknik.          600 kr 
 
Komfortpaket: Regnsensor och automatiskt avbländbar backspegel.       1 100 kr 
  

SEAT Trygghetspaket 
I Sverige medföljer SEAT Trygghetspaket utan extra kostnad när du finansierar din Leon X-
PERIENCE genom SEAT Finans. I paketet ingår 3 års fri service (eller 4500 mil, det som 
uppnåtts först) och en förlängd nybilsgaranti till 3 år (eller 9000 mil, det som uppnåtts först). 
SEAT Trygghet gäller alla SEAT-modeller.  
 
Tekniskspecifikation och prislista finns som bifogade filer till pressrealesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta Sanna Strömbäck SEAT Sverige på 070-1651846 eller 
sanna.stromback@seat.se  
 
SEAT med huvudkontoret i Barcelona ingår i Volkswagen Group. SEAT utvecklar och 
producerar bilar som särskiljer sig genom uttrycksfull design. Modellprogrammet i Sverige 
omfattar Mii, Ibiza, Toledo, Leon,  Altea XL och Alhambra. Under 2013 såldes totalt 355 000 
bilar i de 73 länder där SEAT är verksamma.  
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