
                                                         

 

SEAT Leon ST 1.2 TSI 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 13 930 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 13 830 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 16 760 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 461 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 

Registračný poplatok (€ s DPH) 90 

MOTOR 

Typ zážihový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1197 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k)/ot min-1 81(110)/4600-5600 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 175/1400-4000 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 5-st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava kľuková s priečnou torznou tyčou 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 10,4 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 205/55 R16 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie kombi, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4549 - 1816 -1454 

Rázvor (mm) 2636 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru  (l) 587 

Objem palivovej nádrže (l) 50 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1213 

Užitočná hmotnosť (kg) 523 

Celková hmotnosť (kg) 1740 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1460 

Vnútorná šírka minimum 1410 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 950/1000 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 290/330 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 820 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1440 

Vnútorná šírka minimum 1320 

Vzdialenosť sedák - strop 933 

Vzdialenosť podlaha - sedák 350 

Dĺžka predný sedák (mm) 510 

Dĺžka zadný sedák (mm) 450-490 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,9 

Maximálna rýchlosť (km/h) 194 

Spotreba mesto (l/100 km) 6,2 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,3 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,9 

Emisie CO2 (kg.km-1) 114 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,8 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,2 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,0 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 5,8 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,9 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 1 940 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 260 

2. rok pri najazdení 30.000 km 3 980 

2. rok pri najazdení 60.000 km 8 840 

3. rok pri najazdení 45.000 km 5 830 

3. rok pri najazdení 90.000 km 10 370 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 6 630 

1. rok pri najazdení 30.000 km 7 950 

2. rok pri najazdení 30.000 km 10 370 

2. rok pri najazdení 60.000 km 15 230 

3. rok pri najazdení 45.000 km 13 055  

3. rok pri najazdení 90.000 km 17 595 

Cena PHM (€/liter) 1,300 

Normohodina servis (€ s DPH) 32,40 – 48 

Gar. kontroly (km) po 3 rokoch – potom každé 2 roky 

Výmena oleja 30 000/2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 446 

Predný blatník 195 

Svetlomet. + smerovka 891 

Spätné zrkadlo el. 90 

Predný nárazník (spodný + horný) 409 

Predný tlmič 180 



Predné brzdové platničky 97 

Predná tyčka stabilizátora 47 

Spojka 331 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 bez obmedzenia alebo 6/150 000 km 

Motor a mechanické časti 2 bez obmedzenia alebo 6/150 000 km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 12 400 

Po 2. roku 60.000 km 10 800 

Po 3. roku 90.000 km 9 200 

 

 

 

VÝBAVA 
Style: balík Exclusive v cene 1764 € gratis (parkovacie senzory, svetelný a dažď. senzor, Full LED svetlomety, zadné 
svetlá LED, vnútorné spätné zrkadlo s automat. clonou), 16“ zliat.disky, automat. dvojzónová klíma, sklápanie zad. 
sedadiel z kufra, strešné chrómové lišty, kožený volant, média systém Coulor (5“ farebný dispej), predné hmlovky s 
prisvecovaním do zákrut, tempomat, chómová nkaladacia hrana, zadné el. okná, asitent rozjazdu do kopca, el. 
vyhrievané a nastav. spätné zrkadlá, elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ príjemný vzhľad vozidla 

+ dostatočne výkonný a pružný motor 

+ nízka spotreba v ekonomickom režime jazdy mimo mesta (4,5 - 5 litrov/100 km) 

+ vnút. priestor pre kolená vzadu 820 mm (Octavia 836 mm, Astra 798 mm, Focus 765 mm, Peugeot 308 745 mm) 

+ veľký kufor de facto na úrovni Octavie kombi a VW Golfu kombi 

+ rozmerné a optimálne tvarované predné sedadlá 

+ presné a ľahké radenie 

+ výhľad do predoboku (spätné zrkadlá nevytvárajú jednoliaty celok s „A“ stĺpikom) 

+ ľahká obsluha v pozícii vodiča 

MÍNUSY 

– nie úplne rovná plocha po sklopení zadných operadiel 

– jednoduchá zadná náprava 

– vzadu vystupujúci stredový tunel z podlahy prekáža pre chodidlá v strede usadeného pasažiera 

– tvar spätných zrkadiel 

 


