
unui automobil de familie, deși numeroase deta-
lii te trimit cu gândul la tradiția sportivă a mărcii. 
Cabina este spațioasă atât pentru picioare, cât și la 
nivelul capului, iar portbagajul cu podea ajustabilă 
pe înălțime e de-a dreptul cavernos și practic. Chiar 
am apreciat clapetele pentru plierea spătarului și 
alte mici detalii ce fac viața mai confortabilă.

Construit pe platforma flexibilă și inteligentă 
MQB a Grupului VW, beneficiază la lansare de 
două motoare diesel de 2,0 litri și 148 CP cu cutie 
manuală cu șase trepte, respectiv 182 CP cu cutie 
DSG, precum și unul pe benzină, de 180 CP, tot 
cu DSG cu șase trepte, urmând ca, pe parcursul 
anului viitor, să se prezinte și versiuni de motori-
zare mai mici. Desigur, din punctul de vedere al 
performanțelor, propulsoarele sunt similare cu 
cele din restul grupului, dar, după cum aveam să 
descopăr, comportamentul mașinilor nu este...
identic. X-Perience e un bun exemplu că VW 
permite fiecărei mărci să-și tuneze singură pro-
dusele pentru un stil propriu, fiind sensibil mai 
sportiv decât celelalte modele ale grupului, pre-
cum Golf Alltrack sau Octavia Scout. Noul sistem 
de tracțiune integrală – cu Haldex de generația 
a cincea, diferențiale autoblocante electronic 
(EDS) pe ambele axe, plus sistem de blocare a 
diferențialului central (XDS) – este mai rapid și 
intervine extrem de discret, oferind mai multă 
tracțiune decât are nevoie un utilizator obișnuit 
aflat cu familia în drum spre vacanța de iarnă. De 
asemenea, suspensiile sunt ferme și oferă direcției 

electromecanice suportul de care aceasta are ne-
voie pentru mai multă precizie, reușind să com-
penseze înălțimea mai mare a caroseriei față de 
sol și anulând ruliul specific. De altfel, suspensia 
este atât de bine tunată, că inclusiv cu anvelopele 
de iarnă sport 225/45 R18 reușește să absoarbă 
denivelările fără șocuri și zgomote deranjante.

Pentru  o experiență și mai plăcută, răspunsul 
acestor sisteme poate fi modificat prin intermediul 
sistemului SEAT Drive Profile, prin care șoferul 
poate alege între modurile Eco, Normal, Sport 
sau Individual, care modifică răspunsul și sunetul 
motorului, al cutiei DSG și al direcției, precum și 
funcționarea diverselor sisteme auxiliare. De ase-
menea, padelele pentru schimbarea treptelor am-
plifică senzația de sportivitate, în timp ce pantele 
sau rampele abrupte sunt mai ușor de parcurs cu 
sistemul Hill Hold Function care completează ce-
lelalte sisteme de asistență. 

Iar ca echipare, X-Perience vine cu un pa-
chet complet de noi tehnologii menite să ofere 
experiențe și mai plăcute: sistem de navigație cu 
ecran tactil color de 6,5 inchi, CD, mp3 și USB, 
card SD și conexiune bluetooth împreună cu sis-
temul de sunet SEAT și faruri cu tehnologie LED.

În concluzie noul León X-Perience este, așa 
cum îi spune și numele, o experiență în sine,   
o mașină interesantă și care își merită banii,  fiind 
o alternativă mai ieftină la breakuri precum Audi 
A4 Allroad sau altesimilare. 
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Alcantara, cusături la vedere, de culoare portocalie, și  
o arhitectură sportivă pentru interior 

Cutia DSG cu șase trepte oferă posibilitatea schimbării 
manuale, prin joystick sau padelele de pe volan.

Trasferul de cuplu între 
punți este rapid și 
eficient. ESP-ul poate fi 
setat pe Sport.

León X-Perience este genul 
de automobil care te poate 
face să-ți schimbi stilul de 
viață, să vrei mai mult de la 
tine sau să experimentezi mai 
mult. În același timp, este un 
model polivalent fără a avea 
masivitatea sau ostentația 
unui SUV.

c oncluzie

Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm)

Ampatament (mm)  

Volum portbagaj (l) 

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț (euro)

Date tehnice
1.8 TSI

L/4

1798

250/1250

180/5100

7.5

250

5,9

137

1486

nc.

2.0 TDI

L/4

1968

380/1750

184/3500

7.1

224

4,9

129

1529

27780

4535 x 1816 x 1459

2636

587/1470
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