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MOCNO WYPOSAŻONY Mii
/ KLIMATYZACJA
/ RADIO
/ ASYSTENT PODJAZDU

SPRAWDŹ INNE FORMY FINANSOWANIA NA WWW.SEAT-AUTO.PL

SEAT FINANCIAL SERVICES
 Podane kwoty stanowią miesięczną ratę brutto Kredytu Moc Niskich Rat. Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna: 30%, okres kredytu: 48 miesięcy, roczny przebieg 20 000 km, finalna rata określona w umowie.
 SEAT KREDYT MOC NISKICH RAT 3,99% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 47 595 zł, całkowita kwota do zapłaty 62 061 zł, oprocentowanie zmienne 3,99%, całkowity koszt 
kredytu 14 466 zł (w tym: prowizja 2 636 zł, odsetki 6 705 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 1 917 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 208 zł, 47 miesięcznych rat równych po 723 zł; rata finalna 27 338 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.01.2018 na reprezentatywnym  
przykładzie. Oferta na wybrane modele SEATA przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność  
i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Oferta pakietu ubezpieczeń na 1 rok, obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc Niskich Rat. Szczegóły: www.seat-auto.pl

RRSO: 9,86%

476

RRSO:9,86%



Seria specjalna dla wersji Sport

Wybrane elementy pakietu:

/ 16-calowe felgi aluminiowe „DESIGN” 10/1 w kolorze Atom Grey
/ Osłony lusterek zewnętrznych w kolorze Atom Grey
/ Zewnętrzne naklejki dekoracyjne w kolorze czarnym, na bok i tył  
   samochodu
/ Dedykowana tapicerka FR-Line z czerwonymi przeszyciami
/ Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów z czerwonymi  
   przeszyciami
/ Listwa dekoracyjna na desce rozdzielczej lakierowana w kolorze
   czarnym z czerwonymi elementami
/ Czarna podsufitka

Cena pakietu:

1772zł

FR-Line



ROK PRODUKCJI 2018

ROK PRODUKCJI 2018

STYLE CHIC SPORT

B
EN

ZY
N

A 1.0 MPI 75 KM
manualna - 5 biegowa

rata na m-c / cena 476 zł  / 44 400 zł 528 zł  / 49 300 zł 540 zł  / 50 400 zł

1.0 MPI 75 KM SQ
automatyczna - 5 biegowa

rata na m-c / cena - 578 zł  / 54 000 zł -

STYLE CHIC SPORT

B
EN

ZY
N

A 1.0 MPI 75 KM
manualna - 5 biegowa

rata na m-c / cena 493 zł  / 46 000 zł 546 zł  / 50 900 zł 557 zł  / 52 000 zł

1.0 MPI 75 KM SQ
automatyczna - 5 biegowa

rata na m-c / cena - 596 zł  / 55 600 zł -

CENNIK obowiązuje od 14.02.2018

Mii (wersja 3 drzwiowa) rata już od 476 zł/mc

Mii (wersja 5 drzwiowa) rata już od 493 zł/mc

 Podane kwoty stanowią miesięczną ratę brutto Kredytu Moc Niskich Rat. Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna: 30%, okres kredytu: 48 miesięcy, roczny przebieg 20 000 km, finalna rata określona w umowie.
 SEAT KREDYT MOC NISKICH RAT 3,99% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,86%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 47 595 zł, całkowita kwota do zapłaty 62 061 zł, oprocentowanie zmienne 

3,99%, całkowity koszt kredytu 14 466 zł (w tym: prowizja 2 636 zł, odsetki 6 705 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 1 917 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 208 zł, 47 miesięcznych rat równych po 723 zł; rata finalna 27 338 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 22.01.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele SEATA przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z 
o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Oferta pakietu ubezpieczeń na 1 rok, obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc Niskich Rat. 
Szczegóły: www.seat-auto.pl

RRSO: 9,86%



s Wyposażenie standardowe, – Niedostępne, –/ s Standard z wybranym silnikiem

WYPOSAŻENIE

Asystent bezpieczeństwa z funkcją awaryjnego hamowania

ESC z ABS, ASR

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

BEZPIECZEŃSTWO STYLE CHIC SPORT

Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera s s s

Możliwość deaktywacji poduszki powietrznej pasażera s s s

Boczne poduszki powietrzne s s s

System przypominający o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przy przednich i tylnych fotelach s s s

4 zaczepy iSOFIX do mocowania fotelika dla dziecka (2 tylne siedzenia) s s s

2 górne pasy mocujące w systemie iSOFIX na tylnych siedzeniach s s s

Wspomaganie kierownicy s s s

System kontroli ciśnienia powietrza w oponach s s s

Asystent Podjazdu (Hill Hold Control) s s s

ESC z ABS, ASR s s s

Asystent bezpieczeństwa z funkcją awaryjnego hamowania 865 865 865

KOMFORT STYLE CHIC SPORT

Elektrycznie sterowane szyby z przodu s s s

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki 104 104 104

Pakiet elektryczny: 
/ Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, jeden składany kluczyk 
/ Elektrycznie sterowane szyby z przodu

s s s

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 741 s s

Klimatyzacja automatyczna Climatronic 1174 1174 1174

Pakiet VISION:  
/ Czujnik zmierzchu 
/ Czujnik deszczu 
/ Automatyczna funkcja “Coming Home”

599 599 599

Pakiet komfortowy: 
/ Czujnik parkowania z tyłu 
/ Tempomat 
/ Lampy przeciwmgielne 
/ Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

2574 2574 2574



s Wyposażenie standardowe, – Niedostępne, –/ s Standard z wybranym silnikiem

WYPOSAŻENIE

Światła LED do jazdy dziennej

Podgrzewane przednie fotele

Rozbudowana tablica przyrządów

KOMFORT STYLE CHIC SPORT

Podgrzewane przednie fotele 770 770 770

Pakiet zimowy: 
/ Podgrzewane przednie fotele 
/ Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

1345 - -

Pakiet praktyczny: 
/ Czujniki parkowania z tyłu 
/ Tempomat

1377 1377 1377

ELEKTRONIKA STYLE CHIC SPORT

Klimatyzacja manualna Climatic s s s

Reflektory halogenowe s s s

Komputer pokładowy s s s

Gniazdko 12V w konsoli przedniej s s s

Rozbudowana tablica przyrządów s - -

Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi - s s

MULTIMEDIA STYLE CHIC SPORT

You&Mii Music + : 
/ Radio z CD 
/ Gniazdo kart SD, USB z obsługa urządzeń Apple 
/ 6 głośników

s s s

Gniazdo USB z obsługą urządzeń Apple s s s

You&Mii Color Connection + : 
/ 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz 
/ Radio 
/ Gniazdo kart SD, USB z obsługą urządzeń Apple 
/ Bluetooth 
/ 6 głośników

569 569 569



s Wyposażenie standardowe, – Niedostępne, –/ s Standard z wybranym silnikiem

WYPOSAŻENIE

Czujnik parkowania z tyłu

Tempomat

Uchwyt na telefon

MULTIMEDIA STYLE CHIC SPORT

You&Mii Color Connection + z SOUND SYSTEM Beats1:  
/ 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz 
/ Radio 
/ Gniazdo kart SD, AUX-in, USB z obsługą urządzeń Apple 
/ Bluetooth 
/ 6 głośników 
/ Subwoofer 
/ Wzmacniacz 300 W

2174 2174 2174

Uchwyt na telefon2 375 375 375

DAB - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej 748 748 748

OŚWIETLENIE STYLE CHIC SPORT

Światła przeciwmgielne 742 s s

Światła do jazdy dziennej LED3 391 391 391

Pakiet VISION LED:  
/ Światła do jazdy dziennej LED 
/ Czujnik zmierzchu 
/ Czujnik deszczu 
/ Automatyczna funkcja “Coming & Leaving Home”

968 968 968

NADWOZIE STYLE CHIC SPORT

Lusterka zewnętrzne i klamki w kolorze nadwozia s s s

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne - s s

Przyciemniane szyby - - s

Biały pakiet zewnętrzny: zewnętrzne lusterka i 14-calowe felgi aluminiowe 
“SPIRITED” 10/2 w kolorze białym (niedostępny z lakierem White i Glam 
Beige)

- 1932 -

Czarny pakiet zewnętrzny: zewnętrzne lusterka i 14-calowe felgi aluminiowe 
“SPIRITED” 10/2 w kolorze czarnym (niedostępny z lakierem Deep Black)

- 1932 1932



s Wyposażenie standardowe, – Niedostępne, –/ s Standard z wybranym silnikiem

WYPOSAŻENIE

Zewnętrzny pakiet stylistyczny TITANIUM

Biały pakiet zewnętrzny

Zewnętrzny pakiet stylistyczny Velvet

NADWOZIE STYLE CHIC SPORT

Zewnętrzne naklejki dekoracyjne w kolorze białym, na bok samochodu5 247 247 247

Zewnętrzne naklejki dekoracyjne w kolorze czarnym, na bok samochodu6 247 247 247

Zewnętrzny pakiet stysistyczny TITANIUM: osłony lusterek zewnętrznych i 14-calowe felgi aluminiowe “SPIRITED” 10/1 
w kolorze tytanowym

1955 - -

Zewnętrzny pakiet stylistyczny Velvet: osłony lusterek zewnętrznych i 15-calowe felgi aluminiowe “ENJOY” 10/3  
w kolorze fioletowym7 - 1711 -

Zewnętrzny pakiet stylistyczny ATOM: osłony lusterek zewnętrznych i 15-calowe felgi aluminiowe “ENJOY” 10/1  
w kolorze atom grey

- - 236

Przyciemniane szyby 575 575 s

Dach panoramiczny8 2879 2879 2879

Zewnętrzny pakiet stylistyczny Blue Connect: 
/ 15-calowe felgi aluminiowe „ENJOY” 10/3 w kolorze niebieskim 
/ osłony lusterek zewnętrznych w kolorze niebieskim

- 1443 -

Dach w kontrastującym kolorze 799 799 799

KOŁA I ZAWIESZENIE STYLE CHIC SPORT

14-calowe felgi stalowe URBAN 10/2 s - -

14-calowe felgi aluminiowe SPIRITED 10/3 - s -

14-calowe felgi aluminiowe SPIRITED 10/1 1389 - -

15-calowe felgi aluminiowe ENJOY 10/3 w kolorze Atom Grey - 1392 -

16-calowe felgi aluminiowe DESIGN 10/1 w kolorze Atom Grey - - 1222

Opony uniwersalne9 575 - -

14-calowe koło zapasowe dla aut z felgami aluminiowymi 190 190 190

Zestaw naprawczy s s s

Sportowe zawieszenie - - s



s Wyposażenie standardowe, – Niedostępne, –/ s Standard z wybranym silnikiem

WYPOSAŻENIE

15-calowe felgi aluminiowe ENJOY 10/2

16-calowe felgi aluminiowe DESIGN 10/1 w kolorze Atom

14-calowe felgi aluminiowe SPIRITED 10/1

WNĘTRZE - FOTELE I ELEMENTY OZDOBNE STYLE CHIC SPORT

Fotel kierowcy z regulacją wysokości10 s s s

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu s s s

Funkcja łatwego wsiadania i wysiadania Easy Entry (dla wersji 3-drzwiowej) - s s

Składana tylna kanapa s - -

Składana i dzielona tylna kanapa - s s

Pakiet siedzeń dla wersji 3-drzwiowej: 
/ Składana i dzielona tylna kanapa 
/ Funkcja łatwego wsiadania i wysiadania Easy Entry z pamięcią ustawienia fotela kierowcy 
/ Fotel kierowcy z regulacją wysokości

s s s

Pakiet siedzeń dla wersji 5-drzwiowej: 
/ Składana i dzielona tylna kanapa 
/ Fotel kierowcy z regulacją wysokości

bez dopłaty s s

Fotel pasażera z regulacją wysokości - 489 489

Wewnętrzny pakiet stylistyczny Velvet: tapicerka z fioletowymi elementami,ozdobny panel deski rozdzielczej oraz 
wstawki dekoracyjne w kierownicylakierowane w kolorze fioletowym, fioletowe przeszycia skórzanej kierownicy11 - 611 -

Czarna podsufitka - 202 202

Wewnętrzny pakiet stylistyczny Blue CONNECT: 
/ tapicerka z niebieskimi elementami 
/ ozdobny panel deski rozdzielczej oraz wstawki dekoracyjne w kierownicy lakierowane w kolorze niebieskim 
/ niebieskie przeszycia skórzanej kierownicy i gałki zmiany biegów

- 628 -

WNĘTRZE - KIEROWNICE STYLE CHIC SPORT

Regulacja wysokości kierownicy s s s

Kierownica i gałka dźwigni zmiany bigów z tworzywa sztucznego s -

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów - s s



s Wyposażenie standardowe, – Niedostępne, –/ s Standard z wybranym silnikiem

WYPOSAŻENIE

TAPICERKA w wersji FR-Line

Sportowy charakter FR-Line

Wersja specjalna FR-Line

WNĘTRZE - ELEMENTY FUNKCJONALNE STYLE CHIC SPORT

4 zagłówki (2 przednie zintegrowane) s s s

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z lusterkiem i schowkiem na dokumenty s s s

Uchwyt na napoje w przedniej konsoli s s s

Zamykany schowek po stronie pasażera s s s

Tylna półka i oświetlenie bagażnika s s s

Pakiet funkcjonalny: podwójna podłoga bagażnika, uchwyt na torebkę na schowku pasażera 284 284 284

Pakiet dla palących 95 95 95

LAKIERY STYLE CHIC SPORT

Lakier niemetalizowany w kolorze żółtym Sunflower Yellow bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty

Lakier niemetalizowany w kolorze białym Candy White oraz czerwonym Tornado Red 575 575 575

Lakiery metalizowane: Blueberry, Costa Blue, Tungsten Silver, Deep Black, Violetto 1706 1706 1706

SEAT CARE STYLE CHIC SPORT

Pakiet serwisowy na 4 lata lub do przebiegu całkowitego 60.000km 2790 2790 2790

Pakiet serwisowy na 4 lata lub do przebiegu całkowitego 90.000km 3790 3790 3790

Pakiet serwisowy na 4 lata lub do przebiegu całkowitego 120.000km 4590 4590 4590

5 lat gwarancji SEAT s s s

1. niedostępne z kołem zapasowym
2. wymaga You&Mii Color Connection (RB2) lub You&Mii Color Connection z SEAT Sound (RB3). Uchwyt przystosowany jest do montażu telefonów z wyświetlaczem o wymiarach od 122x56mm do 164x83mm
3. wyklucza światła przeciwmgielne (PWD) ze standardu
4. w przypadku zamówienia dachu panoramicznego (PTC) dach w wersji COSMOPOLITAN loves Mii dostępny będzie w kolorze nadwozia odpowiednio dla Violetto w kolorze Violetto (9G9G) oraz dal Candy White w kolorze Candy White 

(B4B4).
5. w przypadku zamówienia dachu panoramicznego (PTC) dach w wersji COSMOPOLITAN loves Mii dostępny będzie w kolorze nadwozia odpowiednio dla Violetto w kolorze Violetto (9G9G) oraz dal Candy White w kolorze Candy White 

(B4B4).
6. niedostępne z lakierem Deep Black
7. niedostępny dla aut w kolorach: Tornado Red, Sunflower Yellow, Blueberry
8. opcje kolorystyczne dachów wykluczają się z możliwością zamówienia dachu panoramicznego (PTC)
9. dostępne tylko dla felg stalowych
10.  tylko dla wersji 5d
11.  niedostępny dla aut w kolorach: Tornado Red, Sunflower Yellow, Blueberry



DANE TECHNICZNE

Podane wartości są danymi producenta. Mogą różnić się od danych homologacyjnych.

SILNIKI
Prędkość

maksymasna (km/h)
Przyspieszenie
0-100 km/h (s)

Zużycie pasiwa (s/100 km) Emisja CO2
(g/km)Cyks miejski Cyks pozamiejski Cyks łączony

B
EN

ZY
N

A 1.0 MPI 75 KM (manualna - 5 biegowa) 172 13,5 5,4 3,8 4,4 102

1.0 MPI 75 KM SQ  (automatyczna- 5 biegowa) 172 14,9 5,3 3,9 4,4 102

Mii 3D

Mii 5D



SEAT reasizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych, kolorów i cen bez uprzedzenia.
Dlatego informacje zawarte w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne zawarte
w niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się
z punktami sprzedaży SEAT-a. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych
kolorów lakieru i materiałów. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku
i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Voskswagen
Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Zawartość dodatkowego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od dnia 14.02.2018 r. do odwołania. Dotyczy aut  
z roku modelowego 2018 wyprodukowanych w roku 2018.
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Perfekcjonizm zrodzony z pasji i innowacje pełne emocji.
Tworzymy rozwiązania, które pobudzają zmysły.
Nadajemy nowy sens stylistyce.
Ożywiamy technologię.
SEAT


