
Planșa de bord nu este foarte atractivă 
din cauza culorii Plasticelor, altfel 

comenzile sunt plasate ergonomic.

Spațiul în față și pe banchetă este la un  
nivel excelent pentru clasa compactă.

Mașina de test era dotată și cu trapă panoramică,  
o dotare ce amplifică senzația de spațiu.

Fotograful nostru cară tot timpul o mulțime de scule, 
dar nu a reușit să pună acest break în dificultate.

Cei care își pun probleme că un motor și așa 
nu foarte puternic pe hârtie ar putea să piardă 
ceva la accelerații din cauza DSG-ului ar fi bine 
să renunțe la prejudecăți. De altfel, conform ci-
frelor oficiale, nu există nicio diferență în cazul 
sprintului de la 0 la 100 km/h între versiunile 
cu cutie manuală și cele cu DSG, iar pe de altă 
parte, existența celei de-a șaptea trepte ar tre-
bui să reducă substanțial consumul la viteze 
mari de croazieră. Noi am descoperit însă că, 
pe autostradă, computerul de bord a calculat  
o medie de 7,5 l/100 km, în condițiile în care am 
rulat perfect legal. Tot pe autostradă, am testat 
și tempomatul inteligent, care a funcționat fără 
reproș, însă doar vreo 30 km, după care s-a dez-
activat și a refuzat să mai coopereze, lucru pe 
care cei de le Seat l-au explicat ca fiind o urmare 
a decalibării camerei de filmat pentru Lane As-
sist din cauza deniverlărilor.

Prețul este un argument puternic în favoa-
rea lui León ST. Față de Golf Variant, cu care 
împarte platforma, motorizările, transmisiile și, 

în general, toate componentele importante, brea-
kul Seat este mai ieftin în versiunea de bază cu 
aproape 1300 de euro, diferență care se menține 
sau chiar crește în funcție de echipare și motori-
zare. Mașina noastră de test, un León ST 1.2 TSI 
105 CP fără DSG, în echipare Style are un preț de 
bază de 17.211 euro. Dacă vreți dotări complete 
și sisteme precum tempomat activ, trebuie să mai 
scoateți din buzunar câteva mii de euro. Însă, în fi-
nal, veți obține o mașină care costă cam 20.000 de  
euro, ceea ce reprezintă o afacere bună.
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Seat León ST este o alter
nativă credibilă pentru 
cei care doresc o mașină 
de familie versatilă și cu 
un preț rezonabil, dar nu 
vor să plătească prea mult 
pentru a obține o serie de 
echipamente și tehnologii 
de ultimă generație. 

c oncluzie

Alexandru Gugoașă

Seat león St 1.2 tSi Style DSG

Preț (euro)  19.433

Concurenți:   Hyundai i30cw, Renault Mégane Sport Tourer

Putere maximă (CP/rpm) 105/4500

0–100 km/h (s) 10.3

Viteză maximă (km/h) 191

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,0

Emisii CO2 (g/km) 115

Propulsie Benzină, 4L, 1197 cmc, cuplu maxim 175 Nm/ 
1400 rpm, cutie automată DSG cu 7 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Break cu 5 locuri. L x l x h: 4535 x 1816 x 1454 
mm. Ampatament: 2636 mm. Volum portbagaj: 587 –1470 l.  
Masă la gol: 1280 kg

Date tehnice
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