
Don Quichot vs.  
de Duitse bierkaai

Met zijn vermogen van 300 pk is de Seat Leon Cupra 300 op dit moment de krachtigste 
hot hatchback met voorwielaandrijving. In deze vergelijkende test gaat hij de strijd 

aan met twee veel duurdere, vierwielaangedreven kanonnen uit Duitsland, de Audi S3 
Sportback en de BMW M140i xDrive. Een ongelijk gevecht?

Tekst: Elmar Siepen, Igor Stuifzand • Foto’s: Daniela Loof

Seat Leon Cupra 300

BMW M140i xDrive Audi S3 Sportback
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De legende van de strijdvaardige Don 
Quichot lijkt zich te herhalen op ons 
testcircuit. Met een relatief bescheiden 

vermogen van 300 pk, daagt de heldhaftige 
Seat Leon Cupra 300 twee Duitse drukte
makers uit die een stuk krachtiger zijn én 
hoger in aanzien staan: de Audi S3 Sportback 
en de BMW M140i xDrive. Maar de Spaanse 
furie is niet alleen in het nadeel vanwege zijn 
lagere vermogen – 300 pk vs. 310 pk voor de 
Audi en 340 pk voor de BMW – hij moet het 
bovendien stellen met enkel voorwielaandrij
ving, terwijl beide andere auto’s profiteren van 
een permanente krachtverdeling over alle vier 
de wielen. Een voorspelling van de test
uitslag? Laten we het erop houden dat de Seat 
Leon Cupra 300 duidelijk als de underdog aan 
de start verschijnt. Maar juist in die rol zou hij 
nog wel eens voor grote verrassingen kunnen 
zorgen ...

IN-/EXTERIEUR
In de Seat wordt de interieurruimte  
het beste benut.
De Leon Cupra 300 trekt de aandacht met 
 standaard 19inch lichtmetaal, accenten in 
hoogglans zwart en een gulzig luchtrooster in 
de voorbumper. De Audi S3 Sportback en de 
BMW M140i xDrive laten met hun gespierde 
bodywork en grote wielen evenmin veel aan de 
verbeelding over: dit zijn beslist geen lease
spaardieseltjes. Maar hoe enthousiast het drie
tal ook met de spierballen rolt, voor uiterlijk 
 vertoon delen we geen punten uit. In dit hoofd
stuk belichten we hoe de auto’s zich in 
 praktische zin tot elkaar verhouden. Welke 
auto is de ruimste, heeft het meest flexibele 
 interieur, steekt op bedieningsvlak het slimst in 
elkaar en biedt de meeste veiligheidsopties?

Vanbuiten hebben de drie auto’s vergelijk
bare afmetingen, vanbinnen zijn de verschillen 

1984 cm³, viercilinder lijnmotor met 
turbo, 228 kW/310 pk, 400 Nm

6,6 l/100 km (1 : 15,2), 152 g CO2/km

0-100 km/h in 4,6 s, 250 km/h

4322/1785/1404 mm 

340-1180 l

1465 kg

55.125 euro

42.150 euro

AUDI S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 
QUATTRO

2998 cm³, zescilinder lijnmotor met 
turbo, 250 kW/340 pk, 500 Nm

7,4 l/100 km (1 : 13,5), 169 g CO2/km

0-100 km/h in 4,3 s, 250 km/h

4324/1765/1411 mm 

360-1200 l

1540 kg

60.947 euro

45.750

BMW M140I XDRIVE

 De Audi S3 gaat sto-
icijns en razendsnel 
de bocht door, maar 
maakt ook een ietwat 
saaie indruk.

 Menig onderdeel 
laat zich met een druk 
op/draai aan de knop 
afzonderlijk instellen.

 Meer vermogen dan 
310 pk wordt er niet 
uit de 2.0 TFSI-motor 
gehaald.

 Kies je eigen instru-
mentarium met de 
prachtige Audi Virtual 
Cockpit.

beter merkbaar. Door de omvang van de mid
dentunnel waan je je in de BMW haast in een 
sportwagen. Bij de Audi en de Seat ligt de na
druk veel meer op ruimtelijkheid en dat geeft 
de inzittenden extra armslag. Achter in de Seat 
past de meeste bagage, 380 tot 1210 liter. Ver
rassend genoeg doet de BMW daar niet veel 
voor onder: 360 tot 1200 liter. Bovendien heeft 
de BMW als enige een volledig vlakke laad
vloer, wanneer de achterbank is neergeklapt. 
De Audi S3 Sportback heeft een iets kleiner 
laadvolume van 340 tot 1180 liter.

Alle drie de auto’s lenen zich uitstekend voor 
dagelijks gebruik. Belangrijk voor de bestuur
der is dan ook dat hij zijn weg gemakkelijk 
weet te vinden. Het iDrivesysteem van de 
BMW werkt voorbeeldig, waarbij de functies 
van de afzonderlijke drukknoppen geheel naar 
eigen wens kunnen worden ingedeeld. Zowel 
bij de Audi als bij de Seat moet je in het 

 multimediasysteem meerdere handelingen uit
voeren om een bepaalde functie te activeren.

Op veiligheidsgebied gooit de Seat hoge ogen 
met een uitrusting die minstens zo compleet is 
als die van de veel duurdere Audi en BMW. 
Adaptieve cruisecontrol kan tegen meerprijs 
worden besteld, net zoals zijairbags  achterin, 
een spoorassistent en een noodremfunctie voor 
in stadsverkeer. Bovendien registreert de elek
tronica wanneer de bestuurder vermoeid dreigt 
te raken, een systeem dat op de Audi en de 
BMW niet beschikbaar is. Fullledverlichting is 
standaard op alle drie de auto’s.

COMFORT
De Leon Cupra 300 beschikt standaard over 
adaptieve schokdempers. 
Hoewel de Seat een stuk goedkoper is dan 
beide Duitse atleten, beschikt de Leon Cupra 
300 als enige over standaard adaptieve schok
dempers. Zowel Audi (1372 euro) als BMW 
(812 euro) rekent een meerprijs voor elektro
nisch gestuurde klapvangers. Wat opvalt, is de 
manier waarop de verschillende schokdem
pers reageren op de wielbewegingen. Kleine 
oneffenheden worden in de BMW nadrukkelij
ker doorgegeven dan in de Audi, maar de 

M140i reageert rustiger op reparaties van het 
asfalt. Met volle belading is het echter weer de 
Audi die meer in beweging is. De Seat weet het 
niveau van zijn beide concurrenten te benade
ren, maar scoort door kleine nuanceverschillen 
op dit testonderdeel net wat minder punten.

Goede stoelen zijn doorgaans goed in staat 
om onvolkomenheden van een onderstel te 
verbloemen. Omdat deze auto’s zich bij uitstek 
lenen voor dagelijks verkeer, dient het zitcom
fort sowieso in orde te zijn. Wat zwaarder 
 gebouwde personen zullen de sportstoelen 
van de BMW als te smal ervaren, terwijl passa
giers van een bovengemiddelde lengte juist op 
de achterbank weer minder lekker zitten. Overi
gens is de ergonomie aan boord van de M140i 
wel dik in orde: de analoge klokken zijn duide
lijk afleesbaar en de draai/drukknop van het 
iDrivesysteem zit perfect onder handbereik.

Voor het afleggen van lange afstanden ben 
je het best bedeeld met de stoelen van de Audi. 
De leuning volgt perfect de vorm van je rug 

 De BMW is duidelijk 
zwaarder dan de Audi, 
maar neemt op het cir-
cuit een voorsprong.

 Achter heeft de 
BMW bredere  banden 
dan voor; speciale 
M-Sportremmen met 
blauwe klauwen.

 Hoe lang nog? Een 
zescilinder in een 
compacte sport-hatch-
back is inmiddels een 
zeldzaamheid.

 De ergonomie van 
het BMW-dashboard is 
uit de kunst. De klas-
sieke ronde instru-
menten zijn erg mooi.

De zescilinder BMW-motor staat bekend 
om zijn soepele vermogensopbouw en 

prachtige klanken.

HEERLIJK PLOFFENDE UITLAAT

SNELSTE OP DE SPRINT

34 35

VERGELIJKENDE TEST
Pocket Rockets



ALLE MATEN OP EEN RIJ

Bagageruimte
340-1180 liter

Wielbasis 263,1
Lengte 432,2

Spoorbr. voor 153,5

Spoorbr. achter 151,1

Breedte 178,5

voor 146
achter 145

Bagageruimte
360-1200 liter

Wielbasis 269,0
Lengte 432,4

Spoorbr. voor 151,6

Spoorbr. achter 153,4

Breedte 176,5

voor 147
achter 143

Bagageruimte
380-1210 liter

Wielbasis 263,1
Lengte 428,1

Spoorbr. voor 154,9

Spoorbr. achter 152,0

Breedte 181,6

voor 147
achter 144

WIKKEN & WEGEN
Eerlijk is eerlijk: ik heb niet zien aanko-
men dat de Seat Leon Cupra 300 zo goed 
uit deze test zou rollen. Op papier is hij nu 
eenmaal zwaar in het nadeel ten opzichte 
van de krachtiger én van vierwielaandrijving 
voorziene Audi S3 en BMW M140i. 
Maar de testuitslag wijst anders 
uit: het is haast bespottelijk hoe 
gemakkelijk hij zijn concurrenten 
op het circuit op achterstand 
zet. Dat de Seat zo’n 15.000 
euro goedkoper is, wakkert 
de hebberigheid alleen maar 
verder aan. Desondanks 
vraag ik mij af of de Seat wel 
de lekkerste auto in dit ge-
zelschap is. Wat hij namelijk 
niet heeft, is een charisma-
tische zescilinder lijnmotor 
(met 340 pk en 500 Nm). De 
souplesse van de BMW-motor 
is ongekend, en de oorstre-
lende klanken die er vanuit 
de motorruimte klinken, zijn 
door geen viercilinder te 
evenaren. De autoliefheb-
ber in mij betaalt daar met 
alle liefde de meerprijs van 
15.000 euro voor.

Igor Stuifzand

en de vulling van de kussens is aangenaam 
stevig. De optionele kuipstoelen van de Seat 
(1350 euro, inclusief alcantara/leer) bieden 
eveneens een optimale zijdelingse steun, maar 
ten opzichte van de Audizetels zijn ze wel iets 
dunner gevoerd. Bij het meten van de rijgelui
den die het interieur weten te bereiken, komt de 
Audi als stilste uit de bus – op voorwaarde dat 
het comfortprogramma is ingeschakeld.

MOTOR/TRANSMISSIE
Voorwielaandrijving, 10 pk minder en zes 
versnellingen: de Seat is geen Audi.
In dit hoofdstuk gaat de Seat Leon Cupra 300 
met de billen bloot: is hij opgewassen tegen 
het vierwielaangedreven geweld uit Duitsland? 
De BMW M140i wordt aangedreven door een 
drieliter zescilinder lijnmotor met een turbo, 
een inmiddels met uitsterven bedreigde 
 machine die bekendstaat om zijn soepele ver
mogensopbouw en prachtige klanken. Met zijn 

S3 Sportback uitstekend uit de verf, met een 
zeer uitgebalanceerde wegligging. Hoewel de 
auto ietwat zwaar in de neus is, blijft onder
stuur heel lang uit. En wanneer je bij het instu
ren even het gaspedaal loslaat, wordt dat 
 beantwoord met een klein zijwaarts sprongetje 
van de achterkant. De besturing van de Audi is 
alleen erg licht en de dosering van de remmen 
zou bij hoge snelheden nog wat beter kunnen.

Op de remmentest heeft de BMW een beter 
pedaalgevoel te bieden, maar ondanks de stan
daard MSportremmen heeft de M140i geen 
wezenlijk kortere remweg dan de Audi. De vier
wielaandrijving van de BMW is dusdanig 
 afgesteld, dat de auto het rijkarakter van een 
achterwielaandrijver blijft behouden. Daardoor 
zwenkt de achterkant van de 1serie in korte 
bochten wat verder uit dan voor een bestuur
der met gemiddelde rijcapaciteiten wenselijk 
is. Het resultaat zien we terug op de slalom: 
ondanks zijn hogere vermogen en koppel moet 
de BMW daar zijn meerdere erkennen in de 
Audi. Wanneer we de teugels echter laten 
 vieren op het circuit, zijn de rollen omgedraaid 
en zetten we de stopwatch voor de BMW 
1,6 seconden eerder stil.

Grootste verrassing op dit testonderdeel is 
echter de Seat. Rollend op 19inch wielen met 
Michelins Pilot Sport Cup 2, zijn zeer hoge 
bochtsnelheden mogelijk. De Cupra 300 stuurt 

met nog grotere trefzekerheid door snelle 
bochten dan de BMW, terwijl de auto in krappe 
bochten verrassend goed de tractie weet te 
 bewaren. Goed, je voelt in het stuur dat de 
voorwielen heel veel vermogen te verwerken 
krijgen, maar dat geeft de Seat ook een span
nender karakter. En wanneer het in de bocht 
een beetje te snel gaat en je het gaspedaal los
laat, reageert de achterkant met een eenvoudig 
op te vangen stapje opzij. Wat wel enige 
 gewenning vraagt, is de ‘losse’ achterkant wan
neer je bij hoge snelheden krachtig op de rem 
gaat staan. Resultaat is echter wel de kortste 
remweg in deze vergelijkende test. Als klap op 
de vuurpijl laat de Leon Cupra 300 een ronde
tijd van 1 : 40,3 minuten noteren. Daarmee is 
hij zijn concurrenten 0,6 seconden (BMW) tot 
zelfs 2,2 tellen (Audi) te snel af. Een verrassen
de, maar verdiende overwinning.

MILIEU/KOSTEN
Wat ga je doen met je resterende  
14.000 euro, wanneer je een Leon Cupra 300 
hebt gekocht?
Met de testresultaten op het circuit in het 
 achterhoofd, valt eigenlijk moeilijk te bevatten 
hoe het Seat is gelukt om de Leon Cupra 300 
aan te kunnen bieden voor zo weinig geld.  
De basisprijs begint bij een vlijmscherpe 
41.700 euro. Met wat opties die de 

1984 cm³, viercilinder met turbo, 
221 kW/300 pk, 380 Nm

6,8 l/100 km (1 : 14,7), 156 g CO2/km

0-100 km/h in 5,5 s, 250 km/h

4281/1816/1435 mm 

380-1210 l

1321 kg

41.600 euro

35.700 euro

SEAT LEON CUPRA 300

 Uiterlijk vertoon 
komt bij de Seat Leon 
Cupra 300 van de 
19-inch wielen en de 
bescheiden bodykit.

 In de Seat kan zelfs 
het elektronisch sper-
differentieel worden 
ingesteld.

 Na de facelift heeft 
ook de Cupra-versie 
van de Leon het gro-
tere, beter afleesbare 
touchscreen.

 Dezelfde motor als 
in de Audi S3, maar 
met 10 pk minder en 
een lager verbruik.

monumentale koppel van 500 Nm en ver
mogen van 340 pk, zorgt hij in samenwerking 
met de achttraps Steptronicautomaat voor 
prestaties die er niet om liegen: van 0 naar 100 
km/h in 4,3 seconden en een begrensde top 
van 250 km/h. Dit grote motorisch genoegen 
gaat overigens wel gepaard met de hoogste 
brandstofkosten: wij noteerden een gemiddeld 
verbruik van 9,7 liter benzine op 100 kilometer.

De Audi S3 Sportback komt met iets minder 
grof geschut aan de start. Hij heeft de aller
krachtigste versie van de tweeliter TFSImotor 
onder de kap, die een vermogen van 310 pk en 
een koppel van 400 Nm levert. Daarmee weet 

de auto op de sprint naar 100 km/h trouwens 
dicht op de hielen van de BMW te blijven: hij 
heeft 4,6 tellen nodig voor deze proeve. De 
 geluiden die de S3 daarbij maakt, zijn ronduit 
vermakelijk. Doordat de ontsteking even onder
broken wordt, klinkt er bij het terugschakelen 
vanuit een hoog toerental elke keer weer een 
kort waarschuwingssalvo uit de twee dubbele 
uitlaatpijpen. Als gevolg van de kortere eind
overbrenging, liggen de toerentallen op 
 constante snelheden wel hoger dan bij de 
BMW. Zo wijst de toerenteller bij 180 km/h in de 
hoogste versnelling 3200 tpm aan, terwijl de 
naald in de BMW dan op 2750 tpm staat. Daar

bij moet wel worden aangetekend, dat de Audi 
beschikt over een dubbelgekoppelde trans
missie met zeven versnellingen. De Seat Leon 
Cupra 300 heeft dezelfde motor als de Audi, zij 
het met een iets lager vermogen en koppel. De 
tweeliter turbomotor levert 300 pk en 380 new
tonmeter. Doordat alle krachten enkel door de 
voorwielen op het asfalt worden gezet, neemt 
de honderdsprint 5,5 seconden in beslag. In het 
Cupraprogramma reageert de motor net zo 
heftig als de Audimotor met in de Dynamic
stand. Overigens heeft de Seat een transmissie 
met dubbele koppeling, die zes voorwaartse 
verzetten telt en iets minder bij de les is dan de 
S tronicbak van de Audi. Ergens moet de 
scherpe prijs van de Leon Cupra vandaan 
komen … Wat betreft het verbruik, gaat de  
Seat met het beste gemiddelde aan de haal: 
9,3 l/100 km. Dat is 0,2 liter minder dan de Audi 
nodig heeft voor een gelijke afstand.

RIJEIGENSCHAPPEN
Je zult niet geloven wat er gebeurde nadat 
de Leon Cupra 300 het circuit betrad.
Een hoge snelheid in rechte lijn is niet zalig
makend, wanneer je met een auto het circuit 
betreedt. De voorsprong die de BMW op de 
Audi en de Seat heeft met zijn vermogen en 
koppel, verdwijnt wanneer we de auto’s aan  
de slalom onderwerpen. Dan komt vooral de 

De Leon Cupra 300 stuurt met een nog 
grotere trefzekerheid door snelle bochten 

dan de BMW.
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Auto Review staat bekend om de uit-
gebreide vergelijkende tests. Zo testen 
wij: elke testauto staat enkele weken ter 
beschikking van de redactie. Speciale 
coureurs voeren de proeven met geijkte 
meetapparatuur op het circuit uit. De 
testredacteur test de auto's gedurende 
de leenperiode op de openbare weg. Het 
puntensysteem maakt meteen duidelijk 
op welke punten een auto uitblinkt en 
waar ruimte voor verbetering is.

TECHNIEK
Audi S3 Sportback BMW M140i xDrive Seat Leon Cupra 300

Cilinders / kleppen per cilinder 4 / 4; turbo 6-in-lijn / 4; turbo 4 / 4; turbo
Nokkenasaandrijving ketting ketting ketting
Cilinderinhoud 1984 cm3 2998 cm3 1984 cm3

Maximum vermogen 228 kW / 310 pk  
bij 5500 - 6500 tpm

250 kW / 340 pk  
bij 5500 tpm

221 kW / 300 pk  
bij 5500 - 6200 tpm

Maximum koppel 400 Nm bij 2000 - 5400 tpm 500 Nm bij 1520 - 4500 tpm 380 Nm bij 1800 - 5500 tpm
Versnellingsbak / aandrijving 7-traps transmissie met dubbele 

koppeling / 4WD, permanent
8-traps automaat / 4WD, 
permanent

6-traps transmissie met dubbele 
koppeling / voorwielen

Onderstel v: McPherson-veerpoten met adapt. 
schokdempers (opt.), draagarmen, 
stabilisator; 
a: onafh. multilink-oph., schroef-
veren, adapt. schokdempers (opt.), 
stabilisator; 
ESP

v: McPherson-veerpoten met 
adapt. schokdempers (opt.), 
draagarmen, stabilisator; 
a: onafh. multilinkoph., schroefve-
ren, adapt. schokdempers (opt.), 
stabilisator; 
DSC (ESP)

v: McPherson-veerpoten met 
adapt. schokdempers, draagarmen, 
stabilisator; 
a: onafh. multilink-oph., schroef-
veren, adapt. schokdempers, 
stabilisator; 
ESC (ESP) 

Draaicirkel l / r 11,2 / 11,2 m 11,4 / 11,7 m 11,6 / 11,5 m
Remmen v/a: gevent. schijven; 

ABS, remassistent
v/a: gevent. schijven; 
ABS, remassistent 

v: gevent., geperforeerde schijven; 
a: gevent. schijven; 
ABS, remassistent

Bandenmaat standaard v/a: 225/40 R 18 Y v: 225/40 ZR 18 Y 
a: 245/35 ZR 18 Y 

v/a: 235/35 R 19 W 

Bandemaat testauto v/a: 235/35 R 19 Y v: 225/40 ZR 18 Y 
a: 245/35 ZR 18 Y 

v/a: 235/35 ZR 19 Y 

Bandenmerk Pirelli P Zero R02 Michelin Pilot Super Sport Michelin Pilot Sport Cup 2 NO

GEWICHT
Kentekengewicht / testgewicht 1465 / 1533 kg 1540 / 1609 kg 1321 / 1404 kg
Max. toelaatbaar gewicht / laadvermogen 2025 / 492 kg 2090 / 481 kg 1880 / 476 kg
Max. trekgewicht geremd / ongeremd – / – – / – – / – 
Max. dakbelasting / kogeldruk 75 kg / – 75 kg / – 75 kg / – 

PRESTATIES
 0 -  50 km/h 1,8 s 1,7 s 2,6 s
 0 - 100 km/h 4,6 s 4,3 s 5,5 s
 0 - 150 km/h 9,2 s 8,7 s 10,0 s
 0 - 200 km/h 17,0 s 15,5 s 17,3 s
Topsnelheid 250 km/h (begr.) 250 km/h (begr.) 250 km/h (begr.)
Handling 1 : 42,5 min. 1 : 40,9 min. 1 : 40,3 min.
Slalom 68,2 km/h 67,6 km/h 72,3 km/h

REMWEG
Remweg vanaf 50 / 100 / 150 km/h 
(koud)

9,0 / 34,2 / 77,8 m 9,0 / 34,6 / 78,6 m 9,1 / 33,9 / 73,4 m

Remweg vanaf 100 km/h (warm) 33,8 m 33,7 m 32,9 m

GELUIDSNIVEAU
Stationair geluid 48 dB(A) 46 dB(A) 43 dB(A)
bij 50 km/h in 3e versnelling 63 dB(A) 62 dB(A) 64 dB(A)
bij 100 / 130 km/h in hoogste 
versnelling

66 / 70 dB(A) 66 / 70 dB(A) 67 / 68 dB(A)

VERBRUIK
EU-verbruik 6,6 l / 100 km (1 : 15,2) 7,4 l / 100 km (1 : 13,5) 6,8 l / 100 km (1 : 14,7)
Testverbruik 9,5 l / 100 km (1 : 10,5) 9,7 l / 100 km (1 : 10,3) 9,3 l / 100 km (1 : 10,8)
Tankinhoud / actieradius 55 l / 578 km 52 l / 536 km 50 l / 537 km
CO2-uitstoot (EU / gemeten) 149 / 225 g/km 169 / 230 g/km 156 / 220 g/km

PRIJZEN IN EURO
Basisprijs 55.125 60.947 41.600

OPTIES OP TESTAUTO
Transmissie - - 2000 4

Remmen - - 2450 5

Onderstel 1372 1 812 1 -
Besturing - - -
Wielen 1751 2 - -
Stoelen 2795 3 - 1350 6

Uitvoering - - -

TOTAALPRIJS TESTAUTO
Totaalprijs 61.043 61.759 47.400
Website www.audi.nl www.bmw.nl www.seat.nl

LEASEPRIJS
Leaseprijs NL * 853 1104 825

AUTO REVIEW-NORMUITRUSTING
Airconditioning 4 4 4

Centr. vergrend., afstandsb. 4 4 4

Cruisecontrol 420 4 4

Elektrische ramen (v) 4 4 4

Hoogteverstelbare bestuur-
dersstoel

4 4 4

Lichtmetalen wielen 4 4 4

Metallic lak 967 1050 550
Radio met aux of usb 4 4 4

VEILIGHEID
Achteruitrijcamera opt. opt. opt.
Adaptieve cruisecontrol opt. - opt.
Airbags, bestuurder / bijrijder 4 4 4

Airbags, gordijn 4 4 4

Airbags, zij voor 4 4 4

Airbags, zij achter opt. - opt.
Automatische noodoproep - 4 -
Dodehoekwaarschuwing opt. - -
Extra airbags 4 a - 4 a

Full led-verlichting 4 4 4

Head-up display - - -
Meedraaiende koplampen 4 4 4

Noodremsysteem opt. opt. opt.
Spoorassistent opt. opt. opt.
Verkeersbordherkenning opt. opt. opt.
Vermoeidheidsherkenning 4 - -

ONDERHOUD
Onderhoudskosten 745 855 795

GARANTIE
Techniek 2 jaar 3 jaar 4 jaar
Lak 3 jaar 3 jaar 3 jaar
Doorroesten 12 jaar 12 jaar 12 jaar
Mobiliteit onbep. 5 jaar onbep.

RESTWAARDE
Na 4 jaar in euro 30.258 29.512 23.344
Na 4 jaar in procenten 49,6 47,8 49,2

VASTE KOSTEN Verzekeringskosten p/mnd. **

WA 60 61 57
WA + 239 224 192
All risk 311 282 251
Emissienorm / energielabel EU 6 / E EU 6 / G EU 6 / E
Belasting per kwartaal 225 225 177
Bijtelling 22 % 22 % 22 %
* Bron: Alphabet. Tarief per maand, gebaseerd op 20.000 km/jaar, looptijd 48 maanden, incl. 
verzekering, excl. brandstof en btw.  
** 100 procent premie, bron: Centraal Beheer Achmea
1) adaptieve schokdempers; 2) 19-inch lm-wielen met 235/35-banden;  
3) supersportstoelen (904 euro) alleen i.c.m. lederen bekleding (1891 euro);  
4) zestraps transmissie met dubbele koppeling; 5) Cupra Performance-pakket met remschijven en 
– klauwen van Brembo; 6) kuipstoelen met alcantara/leer; a) knie-airbag voor bestuurder

IN-/EXTERIEUR
Ruimte voorin 100 * 70 65 68
Ruimte achterin 100 57 55 57
Overzichtelijkheid 70 40 38 36
Bediening/functies 100 87 90 87
Kofferruimte 100 28 30 33
Flexibiliteit 100 35 39 35
Laadverm./trekgew. 50/30 24 24 23
Veiligheidsuitrusting 150 110 98 110
Kwaliteit/afwerking 100/100 154 148 149
ONDERDEELSCORE 1000 605 587 598
ONDERDEELWINNAAR 1 3 2

COMFORT
Zitcomfort voorin 150 138 134 135
Zitcomfort achterin 100 70 66 72
Ergonomie 150 128 129 126
Interieurgeluid 50 26 28 28
Geluidsbeleving 100 63 60 62
Klimaatbeheersing 50 37 37 36
Veercomfort leeg 200 128 128 126
Veercomfort beladen 200 130 132 124
ONDERDEELSCORE 1000 720 714 709
ONDERDEELWINNAAR 1 2 3

MOTOR/TRANSMISSIE
Acceleratie 150 138 140 131
Tussensprint 100 – – –
Topsnelheid 150 90 90 90
Overbr. verh./
schakelgedrag

100 89 90 87

Vermogensontplooiing 50 37 40 38
Draaieigenschappen 100 78 84 78
Verbruik 325 201 197 205
Actieradius 25 9 8 8
ONDERDEELSCORE 1000 642 649 637
ONDERDEELWINNAAR 2 1 3

RIJEIGENSCHAPPEN
Handling 150 103 109 111
Slalom 100 81 78 100
Besturing 100 87 88 86
Rechtuitstabiliteit 50 40 39 39
Remdosering 30 20 22 23
Remweg koud 150 108 104 111
Remweg warm 150 112 113 121
Tractie 100 82 82 62
Rijveiligheid 150 127 128 125
Draaicirkel 20 12 10 10
ONDERDEELSCORE 1000 772 773 788
ONDERDEELWINNAAR 3 2 1

MILIEU / KOSTEN
Emissiewaarden 25 22 21 21
Prijs testauto 600 433 431 476
AR-normuitrusting 50 47 47 49
Afschrijving ** 75 27 24 38
Onderhoud 20 12 11 11
Verzekering 50 31 33 35
Belasting 100 72 72 78
Brandstof 50 32 31 32
Garantie 30 17 14 24
ONDERDEELSCORE 1000 693 684 764
ONDERDEELWINNAAR 2 3 1

UITSLAG
TOTAALSCORE 5000 3432 3407 3496
TESTWINNAAR 2 3 1
* Maximaal haalbare score per onderdeel  
** Indicatieve restwaarde volgens BOVAG-koerslijst na 4 jaar en 80.000 km

VZR CONCLUSIE
Van tevoren verwachtten we dat de Seat Leon Cupra 300 het in 
deze test vooral van zijn lage prijs moest hebben. Met zijn 300 pk, 
zestraps DSG-transmissie en enkel voorwielaandrijving, leek hij 
weinig tegen het geweld van de Audi S3 Sportback en BMW M140i 
in te kunnen brengen. Des te verrassender is de uitkomst op 
het testcircuit, waar de tot auto verworden Don Quichot zijn veel 
duurdere opponenten naar het tweede en derde plan verwijst. De 
Leon Cupra 300 is sneller, heeft een rijkere standaarduitrusting 
en kost nog ’ns 15.000 euro minder ook.

 rijeigenschappen en het comfort van de auto 
verder verbeteren, overstijgt de prijs nog 
steeds de 50 mille niet. Voor dat bedrag hoef 
je bij Audi en BMW nog niet eens voor een 
S3 Sportback of M140i xDrive aan te kloppen. 
Zoals wij die auto’s hebben getest, doorbre
ken ze zelfs met gemak de 60.000 eurogrens.

Daarmee neemt de Seat op dit testonder
deel een voorsprong die door de Audi en de 
BMW met geen mogelijkheid meer te achter
halen is. Sterker nog: de Leon Cupra neemt 
nog meer afstand met zijn gunstige restwaar
de, lagere verzekeringspremie en goedkopere 
wegenbelasting, terwijl de vier jaar fabrieks
garantie inclusief onbeperkte pechhulp voor 
extra bonuspunten zorgt. Hoe aantrekkelijk 
wil je het hebben? 

Hoewel de Audi ietwat zwaar 
in de neus is, blijft onderstuur 

heel lang uit.

De Seat Leon Cupra 300 is op het cir-
cuit sneller dan de Audi en de BMW. 

Bovendien is hij een stuk goedkoper.
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