ALHAMBRA

TECHNOLOGY TO ENJOY

STWORZONY W BARCELONIE

Twórz z nami
Świat SEAT-a.

Spis treści
SEAT ALHAMBRA

Barcelona inspiruje pewien sposób
tworzenia, który wykracza poza utarte
schematy. Wyzwala zdolność nadawania
charakteru przedmiotom, przemiany rzeczy
zwykłych w niezwykłe. Ta charyzma to
również podejmowanie ciągłych prób
osiągnięcia celu, działanie poprzez
instynkt, łączenie ze sobą serca i umysłu,
aż wreszcie zdajemy sobie sprawę,
że doszliśmy do czegoś wyjątkowego.
Czujemy to po mrowieniu w palcach – to
dotyk szczęścia.
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IDEA

Zamień każdy
kilometr
na rodzinną
przygodę.
STWORZONY Z MYŚLĄ O TWOJEJ RODZINIE.
Zaprojektowany, aby cieszyć Cię każdą
minutą rodzinnego życia. SEAT Alhambra
zapewnia Tobie i Twoim bliskim przestrzeń
i wszechstronność, których potrzebujesz,
oraz stylowy i wyrazisty design, którego
oczekujesz. We wnętrzu znajdziesz
wystarczająco dużo technologii, aby
uprzyjemnić pasażerom każdą podróż.
Dlatego bez względu na to, czy wybierasz
się na weekend z całą rodziną, czy
odwozisz swoje dzieci do szkoły, nowy
SEAT Alhambra zamieni każdy kilometr we
wspaniałą przygodę.
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TECHNIKA

Kolejna
wielka rzecz.
JEŚLI OSIĄGNĄŁEŚ DOSKONAŁOŚĆ, TO
CZAS SIĘGNĄĆ JESZCZE DALEJ. SEAT
Alhambra wyznacza trendy wśród aut
rodzinnych dzięki szerokiej gamie
wyposażenia i nowoczesnym rozwiązaniom
technologicznym. Ale my chcieliśmy
osiągnąć więcej! Teraz zupełnie nowy SEAT
Alhambra w wersji Style Advanced dostarcza
jeszcze więcej przyjemności z jazdy –
odświeżone wnętrze, podwyższone
bezpieczeństwo, zaawansowany system
multimedialny i aż 220 KM, które dostarcza
silnik TSI. Tak historia aut rodzinnych
ponownie nabiera tempa.
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4DRIVE

Każda droga
jest przygodą.
LASY, GÓRY, BEZDROŻA – PODRÓŻUJCIE
BEZ OGRANICZEŃ. Jeśli Twoja rodzina lubi
pozamiejskie przygody, zdecydowanie
postaw na moc możliwości, którą oferuje
napęd na 4 koła 4Drive. Teraz możesz zabrać
swoją rodzinę, gdzie tylko zechcesz. Na
nowego SEAT-a Alhambra możesz liczyć
w każdym terenie.
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TECHNOLOGIA I KOMFORT

Przyjemniej na
każdej drodze.
NOWY SEAT ALHAMBRA TO DOTYK
LUKSUSU PODCZAS KAŻDEJ RODZINNEJ
PRZYGODY. Zastosowano w nim przyjazną
dla rodziny technologię, która asystuje Ci
podczas większości rodzinnych wypraw.
Elektrycznie otwierana klapa bagażnika to
wygodna funkcja, która pozwoli Ci otworzyć
bagażnik poprzez proste przesunięcie stopy
pod tylnym zderzakiem. Z systemem
bezkluczykowego dostępu KESSY, nie
musisz wyjmować kluczyków ze swojej
kieszeni, a drzwi możesz otworzyć lub
zamknąć jednym dotknięciem klamki. To
wszystko, czego potrzebujesz, aby jeszcze
łatwiej przygotować rodzinę do następnej
przygody.
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KOMFORTOWE WNĘTRZE

Podróżuj
pierwszą
klasą.
JEŚLI MYŚLISZ O SAMOCHODZIE DLA
SWOJEJ RODZINY, NIGDY NIE IDŹ NA
KOMPROMISY. Postaw na nową Alhambrę,
której wnętrze to połączenie komfortu,
wysokiej jakości, funkcjonalności, a także
designu przyciągającego wzrok dbałością
o detale. Luksusowe tapicerki oraz
przestronność, gwarantująca optymalny
dostęp światła i dobrą cyrkulację powietrza
zamienią każdą podróż w czystą
przyjemność. Co więcej, w Alhambrze czeka
na Twoją rodzinę aż 7 komfortowych
i funkcjonalnych foteli. Przednie fotele mogą
być dodatkowo sterowane elektrycznie,
a fotel kierowcy wyposażony w funkcję
masażu.
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DESIGN WNĘTRZA
I NADWOZIA

Stworzony
dla rodzin
kochających
podróże
NOWY SEAT ALHAMBRA ZOSTAŁ
ZAPROJEKTOWANY, ABY ZAPEWNIĆ CI
WSZYSTKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ. Ten
wyjątkowy rodzinny samochód jest
doskonałym przykładem perfekcyjnego
połączenia sportowego stylu
i praktyczności. Wysoki dach daje poczucie
przestrzeni, przedni grill nadaje stylu,
a reflektory biksenonowe zapewniają
zarówno lepszą widoczność,
jak i nadają dynamicznego charakteru.
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TECHNOLOGIA
I ŁĄCZNOŚĆ

Zawsze
w kontakcie.
BĄDŹ W STAŁYM KONTAKCIE ZE
WSPÓŁPRACOWNIKAMI I Z RODZINĄ. Nowy
SEAT Alhambra może być teraz wyposażony
w technologię Full Link, która pozwala
połączyć smartfona z SEAT Media System
Plus za pomocą aplikacji MirrorLink™.
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BAGAŻNIK

Zabierz, co
tylko chcesz.
KIEDY MA SIĘ RODZINĘ, KAŻDY DZIEŃ
PEŁEN JEST MAŁYCH NIESPODZIANEK.
Z bagażnikiem o pojemności 2430 litrów
nigdy nie dasz się zaskoczyć – zawsze
będzie wystarczająco dużo miejsca. Ale
przestrzeń to nie wszystko. Liczy się
również organizacja. Dlatego SEAT
Alhambra oddaje w ręce Twojej rodziny
wiele praktycznych schowków i rozwiązań.
Wśród nich 7 foteli, które można złożyć na
32 sposoby.
Teraz utrzymanie porządku podczas każdej
podróży będzie dziecinnie proste.
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WYDAJNOŚĆ I OSIĄGI

Przyjazny
środowisku.
RODZINNE AUTA NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE.
Wiemy to. Dlatego ulepszyliśmy silniki
nowego SEAT-a Alhambra. Zastosowaliśmy
w nich technologie poprawiające dynamikę
oraz ograniczające negatywny wpływ na
środowisko, zapewniając jednocześnie
lepsze osiągi i wydajność. Wszystkie
dostępne silniki zostały wyposażone
w technologię Start&Stop, która wyłącza
silnik przy krótkotrwałych postojach (np. na
światłach), oszczędzając paliwo
i ograniczając emisję szkodliwych
substancji. Z kolei manualna
lub automatyczna skrzynia biegów DSG,
silniki Ecomotive i szeroki zakres mocy
jednostek napędowych: 150 - 220 KM,
pozwalają kierowcy czerpać radość
z każdego kilometra podróży.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

WERSJE WYPOSAŻENIA

FR-Line

Style Advanced

POZNAJ NOWEGO CZŁONKA NASZEJ RODZINY.

WIĘCEJ TECHNOLOGII, WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA, WIĘCEJ PRZYJEMNOŚCI.

TWOJA SPORTOWA NATURA.
Nowa wersja FR-LINE zapewnia solidną porcję dynamicznej jazdy.
Sportowy charakter potęgują stylowe detale umieszczone wewnątrz i na
zewnątrz auta: od 18’’ felg Akira Atom Grey do gałki zmiany biegów
pokrytej skórą z czerwonymi przeszyciami. SEAT Alhambra FR-LINE to
rodzinne auto z duszą sportowca.

DLA RODZIN, KTÓRE CHCĄ WIĘCEJ OD ŻYCIA.
Zwiększone bezpieczeństwo, design i rozwiązania dbające o komfort. Oto
wersja wyposażenia Style Advanced. Dzięki temu, a także zaawansowanej
technologii pozwalającej pozostać w stałym kontakcie ze światem, nowy SEAT
Alhambra Style Advanced gwarantuje całej rodzinie mnóstwo radości z jazdy.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style Advanced:

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

NADWOZIE
 Elektrycznie sterowane

 System monitorowania martwego
pola

panoramiczne okno dachowe
 L usterka boczne w kolorze Atom Grey

KOMFORT

rozpoznawania mowy i sterowania

z logo FR i dźwignia zmiany biegów

 17-calowe felgi aluminiowe

głosem

 Chromowana osłona chłodnicy z logo

obszyte skórą z czerwonym

DYNAMIC 48/2

/ Kolorowy 3,5 calowy wyświetlacz

FR

przeszyciem

 Nakładki progowe z logo FR

 Gniazdko 230V

 Zewnętrzne naklejki dekoracyjne w

 Funkcja obniżania lusterka bocznego

 Reflektory biksenonowe ze

kolorze czarnym

od strony pasażera

spryskiwaczami i Systemem

na tablicy przyrządów
OŚWIETLENIE

adaptacyjnego oświetlenia (AFS)
WNĘTRZE
czerwonym przeszyciem

 Navi system:

 P akiet Cargo ułatwiający aranżację

/ Nawigacja satelitarna

 A systent świateł drogowych

przestrzeni bagażnika

/ 6,3-calowy kolorowy ekran

drogowych
 A systent pasa ruchu

 K amera cofania
KOMFORT
 System bezkluczykowego dostępu i
uruchamiania samochodu KESSY

ELEKTRONIKA

 A systent parkowania

 Podgrzewane przednie fotele
WNĘTRZE
 Tapicerka foteli z Alcantary w

dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym

połączeniu ze skórą ekologiczną

/ Radio z CD / MP3 / WMA

 Komfortowe przednie fotele w

 Boczne poduszki powietrzne w

/ Złącza USB, SD, Aux-in

stylizacji sportowej "Sport Comfort"

drugim rzędzie foteli

/ 8 głośników

 System rozpoznawania znaków

|

/ Rozbudowana funkcja

kierunkowskazami LED

ELEKTRONIKA

22 23

rozmów telefonicznych)

 P rzyciemniane szyby
 Sportowe zawieszenie

 Dedykowana tapicerka Alcantara z

Wnętrze wyróżnia się sportowymi detalami
i ekskluzywnymi emblematami FR-LINE, które
doskonale podkreślają osiągi tej wersji.

przesyłanie muzyki i prowadzenie

 Chromowane obramowania okien
 Sportowa kierownica wielofunkcyjna

ATOM GREY

Panoramiczny dach, dzięki któremu podróż –
Twoja i dzieci – wkroczy w zupełnie nowy
wymiar.

/ Bluetooth® (strumieniowe

 Relingi dachowe w kolorze srebrnym

ze zintegrowanymi

 18-calowe felgi aluminiowe AKIRA

Dumą wersji FR-LINE są nowe 18’’ felgi
aluminiowe Akira Atom Grey. To
odzwierciedlenie dynamicznego charakteru
nowego SEAT-a Alhambra FR-LINE.

NADWOZIE

BEZPIECZEŃSTWO

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Dzięki biksenonowym reflektorom droga jest
oświetlana znacznie lepiej i efektywniej,
a rzucane światło jest bliższe dziennemu –
zarówno przy ustawieniu świateł mijania, jak
i drogowych.

Chcesz poczuć przyjemne odprężenie
podczas długiej podróży? Fotel z masażem
pomoże zredukować uciążliwe napięcie
kręgosłupa, odpocząć mięśniom i poprawić
krążenie w nogach.

Potężny przedni grill nadaje nowej Alhambrze
odważniejszego i niepowtarzalnego wyglądu,
podkreślając jednocześnie sportowy charakter,
którego brakuje innym rodzinnym autom.

WERSJE WYPOSAŻENIA

Style
ŚWIETNIE WYGLĄDA I OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ DODATKÓW.

ELEGANCKI I PRAKTYCZNY.
Jeśli Twoja rodzina zawsze szuka dodatkowego komfortu i elegancji, wersja
Style będzie tym, czego potrzebujesz. Stylowy, bezpieczny i wyposażony
w liczne technologie nowy SEAT Alhambra Style to samochód, który łączy
w sobie wyjątkowy charakter z mocą możliwości.

FUNKCJONALNOŚĆ DLA KAŻDEGO.
Nowy SEAT Alhambra dostępny jest z wieloma opcjami wykończenia i ze
wszystkimi rodzajami wyposażenia. Dzięki temu z łatwością wkomponuje
się w styl życia Twojej rodziny.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:

Główne elementy wyposażenia standardowego:

BEZPIECZEŃSTWO

boczne
 W ielofunkcyjna kierownica obszyta

 7 poduszek powietrznych

/ 5-calowy kolorowy ekran dotykowy,

bocznych obsługiwana z fotela

skórą

 Automatyczny hamulec pokolizyjny

/ Radio z CD / MP3 / WMA

(Multi Collision Brake)

/ Złącza SD, Aux-in

 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

/ 4 głośniki

WNĘTRZE
NADWOZIE

wysokości

mocowania

boczne + elektrycznie otwierane

 F otel pasażera z regulacją podparcia

 E SC z systemem wspomagania

drzwi bagażnika

odcinka lędźwiowego

hamowania awaryjnego

z przodu i z tyłu

 Relingi dachowe w kolorze czarnym

 F otel kierowcy z elektryczną

 Z aczepy iSOFIX + Top Tether przy

 Centralny zamek z pilotem

 17-calowe felgi aluminiowe

regulacją podparcia odcinka

tylnych fotelach (dla 3 fotelików

 Elektrycznie sterowane i

„DYNAMIC 48/1”

lędźwiowego oraz pochylenia

dziecięcych)

podgrzewane lusterka boczne

oparcia

 System kontroli ciśnienia powietrza

 Elektrycznie sterowany hamulec

 Chromowane elementy ozdobne we

w oponach

pomocniczy

 Funkcja świateł do jazdy dziennej z

wnętrzu

|
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Moc pod kontrolą. Skrzynia DSG
z manetkami przy kierownicy pozwala na
płynną i dynamiczną zmianę aż 7 biegów.

KOMFORT
 Elektrycznie sterowane szyby boczne

WNĘTRZE

funkcją „Coming Home”

 Dodatkowy, osłonięty schowek w

 Oświetlenie parkingowe w lusterkach

desce rozdzielczej

 L usterka boczne w kolorze nadwozia

bocznych

 Schowki w konsoli dachowej

ze zintegrowanymi

"Comfort"

 Schowki w drzwiach (w przednich na

kierunkowskazami LED

 F otel kierowcy z regulacją wysokości

NADWOZIE

 Komfortowe przednie fotele

1,5 l butelkę oraz miejsce na atlas)

 P rzesuwane drzwi boczne

 3 osobne fotele z tyłu z funkcją

 C zujnik zmierzchu

 W yjmowana roleta bagażnika

 Chromowana osłona chłodnicy

przesuwania wzdłuż osi pojazdu,

 Tempomat

 Składany fotel pasażera z funkcją

 16-calowe felgi stalowe

regulacją zagłówków i funkcją „Easy

 C zujniki parkowania z przodu i z tyłu

stolika

 Opony samouszczelniające się

z Optycznym systemem parkowania

 P łaska półka na oparciach przednich

ELEKTRONIKA

Fold”
 Z amykany, podświetlany i chłodzony

OPS

foteli

 Media System Plus:

 Schowki pod fotelem kierowcy i

 Funkcja świateł do jazdy dziennej

 L usterko wsteczne z układem

/ 6,3-calowy kolorowy ekran

pasażera

 Światła przeciwmgielne z funkcją

zabezpieczającym przed

dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym

 K ieszenie na tylnych oparciach foteli

doświetlania zakrętów

oślepieniem

/ Radio z CD / MP3 / WMA

kierowcy i pasażera

 Reflektory halogenowe

 D wa uchwyty na kubki w zależności

/ Złącza USB, SD, Aux-in

 2 rolety przeciwsłoneczne przy

 Tylne światła LED z oświetleniem

od rzędu foteli

/ 8 głośników

tylnych drzwiach bocznych

tablicy rejestracyjnej LED

 P rzesuwany podłokietnik ze

/ Bluetooth® (strumieniowe

 Schowek na okulary

przesyłanie muzyki i prowadzenie

przeciwsłoneczne

rozmów telefonicznych)

 Z amykane schowki w podłodze przy

 Automatyczna trzystrefowa

 Gniazdka 12 V w konsoli centralnej z

/ Funkcja rozpoznawania mowy i

drugim rzędzie foteli

klimatyzacja Climatronic z panelem

przodu i w bagażniku

sterowania głosem

 Dodatkowe schowki w bagażniku

sterowania przy drugim rzędzie

KOMFORT
 Elektrycznie sterowane,

OŚWIETLENIE

schowek w konsoli centralnej

schowkiem umieszczony między
ELEKTRONIKA

 Osłony przeciwsłoneczne z

siedzeń

podświetlanymi lusterkami

 Komputer pokładowy

 Oświetlenie bagażnika

 System rozpoznawania zmęczenia

przednimi fotelami

SEAT Media System z kolorowym ekranem
dotykowym, za pomocą którego możesz
sterować systemem audio z radiem,
odtwarzaczem CD i wejściem AUX.

 C zujnik deszczu

podgrzewane i składane lusterka
Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

STWORZONY DLA NOWOCZESNEJ RODZINY.

z napinaczami i regulacją wysokości

 Elektrycznie przesuwane drzwi

OŚWIETLENIE

Automatyczna klimatyzacja trzystrefowa
pozwala na regulację cyrkulacji powietrza
i temperatury, zapewniając idealne warunki
do podróży.

 F otel kierowcy i pasażera z regulacją

Reference

 Media System Colour:

 Elektryczna blokada tylnych drzwi
kierowcy

SEAT Media System Plus razem z wejściem
USB, AUX, gniazdem kart SD, Bluetooth®,
streamingiem audio i 8 głośnikami. A to
wszystko sterowane z poziomu 6,3”
kolorowego ekranu dotykowego.

BEZPIECZEŃSTWO

WERSJE WYPOSAŻENIA

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Teraz wnętrze nowego SEAT-a Alhambra jest
jeszcze bardziej komfortowe. Do swojej
dyspozycji masz dodatkowe schowki
i wersje tapicerki.

Technologia Start&Stop wyłącza silnik, kiedy
SEAT Alhambra stoi – np. na światłach.
Rozwiązanie to ogranicza zużycie paliwa
i minimalizuje emisję szkodliwych substancji.

KOŁA

Podróżuj
w swoim stylu.

16 CALI

18 CALI

Wyraź siebie i dodaj własnego stylu nowej
Alhambrze! Przygotowaliśmy dla Ciebie bogatą
ofertę felg aluminiowych o różnych kształtach
i rozmiarach. Wybierz te, które najbardziej pasują
do Twojego gustu.

URBAN

DESIGN

R

AKIRA

R

17 CALI

AKIRA ATOM GREY

St A

17 CALI

Reference /R/
Style /St/
Style Advanced /A/
FR-Line /FR/
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne

|
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DYNAMIC 48/1

R St

DYNAMIC 48/1 ATOM GREY

St

DYNAMIC 48/2

A

DYNAMIC 48/3 BLACK

St A

FR

KOLORY

PURE WHITE 0Q0Q

WHITE SILVER K8K8

R St A FR

MOONSTONE SILVER 9019

R St A FR

URANO GREY 5K5K

R St A FR

R St A FR

INDIUM GREY X3X3

ATLANTIC BLUE H7H7

R St A FR

R St A FR

DEEP BLACK 2T2T

PYRAMID GOLD I2I2

R St A FR

R St A FR

Reference /R/

BLACK OAK BROWN P0P0

R St A FR

ROMANCE RED W0W0

R St A FR

Style /St/
Style Advanced /A/
FR-Line /FR/
Dostępny

|
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TAPICERKA

Trwała
i komfortowa.
Tapicerka w rodzinnym samochodzie powinna być zarówno
wytrzymała, jak i komfortowa. Dlaczego? Po pierwsze –
musi poradzić sobie z dziecięcymi wybrykami i dziecięcą
wyobraźnią.
Po drugie – cała rodzina powinna czuć się w aucie jak
w domu. Z myślą o tym nasi projektanci starannie wybrali
dla Ciebie najwyższej jakości tkaniny i skórę.

TKANINA SADA XC

TKANINA RODAS GREY XC

R

TKANINA RODAS CORNSILK XU

St

SKÓRA COGNAC/BLACK (SPORTOWE FOTELE)2 XY + WL1

St

ALCANTARA® BLACK (SPORTOWE FOTELE)2 JJ

Reference /R/
Style /St/
Style Advanced /A/
FR-line /FR/
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne

|
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1

Z czerwonymi przeszyciami i logo FR-line.

2

Niektóre elementy wykonane ze skóry ekologicznej.

TKANINA RODAS BLACK DM

St

ALCANTARA FR-LINE1,2 FL + PFR

FR

A

JJ + PLT

St   

SKÓRA BLACK (SPORTOWE FOTELE)2 JJ + WL1

St A

St A

AKCESORIA

Komfortowy i dynamiczny

TRANSPORT

Tylny bagażnik rowerowy
Możesz bezpiecznie przewieźć do 3 rowerów i
zaoszczędzić mnóstwo przestrzeni. Prosty i szybki
montaż. Bagażnik wyposażony w zamek
antykradzieżowy. Maksymalne obciążenie: 60 kg.

7N5071104

Teraz możesz wybierać z szerokiej gamy akcesoriów
SEAT-a Alhambry tak, aby idealnie dopasować go
do potrzeb Twojej rodziny.
Czasem nawet niewielkie dodatki są mile widzianym
uzupełnieniem Waszych rodzinnych zajęć. Może
potrzebujesz czegoś, co umili czas Twoim dzieciom
podczas długiej podróży? A może chciałbyś zabrać
rower, aby spędzić weekend na sportowo?
W akcesoriach SEAT-a znajdziesz wszystko, co przyda
się do rodzinnych aktywności.
|
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AKCESORIA

Uchwyt na rower
Wykorzystując belki dachowe, możesz
bezpiecznie przewozić rowery na
dachu samochodu. Szyna uchwytu
rowerowego ma aerodynamiczny,
dopasowany kształt. Rower stoi
w niej bez podtrzymywania, a Ty masz
swobodę przy mocowaniu kół i ramy.
6L0071128A

Uchwyt na deskę
surfingową
Ładunek zabezpiecza się
gumowanymi mocowaniami
przeznaczonymi do desek
surfingowych.
000071120HA

Uchwyt na narty
TRANSPORT

Uchwyt rowerowy na haku holowniczym
Dla 2 rowerów: 000071128B
Zestaw rozszerzający na 3 rower: 000071128C
3R0071128A

|
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Wykonany z aluminium. Wystarczy
zdjąć uchwyt, umieścić narty na
uchwycie i zatrzasnąć zapięcie. Dzięki
dużemu przyciskowi otwierającemu
system montowania uchwytu
można obsługiwać nawet w grubych
rękawicach narciarskich. W zestawie
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.
Uchwyt na 4 pary nart 000071129J
Uchwyt na 6 par nart 000071129K

TRANSPORT

Hak holowniczy
Zdejmowany hak holowniczy jest jeszcze bardziej kompaktowy
i wygodny w użytkowaniu.
7N5092101A

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Chromowane
osłony lusterek
bocznych
7N5072530

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Chromowane
wykończenie klapy
bagażnika
7N5071360

PRÓG

PRÓG

PRÓG

Nierdzewna osłona progowa z
laserowo wygrawerowanym logo

Osłona progowa z czarnej folii
ochronnej z ozdobnymi srebrnymi
pasami

Osłona progowa z czarnej folii
ochronnej z logo Alhambra

Fabrycznie idealnie wyprofilowana, aby ułatwić wejście
do pojazdu.
7N5071300

Spełnia rolę dekoracyjną oraz chroni przed zarysowaniami.
Arkusze folii ochronnej zostały zaprojektowane i dopasowane
do Twojego pojazdu. Są łatwe do założenia. Dla przednich i
tylnych progów przewidziano zestaw czterech arkuszy.
7N5071310

|
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Najbardziej atrakcyjny sposób ochrony progów przez
zarysowaniami.
7N5061197B

Fotelik Peke G3 Plus

Peke G0 Plus

Odpowiedni dla grup wagowych II i III
(15-36 kg). Montaż z użyciem pasa
bezpieczeństwa. Regulowane oparcie.
Zdejmowany pokrowiec nadający się do
prania.

Odpowiedni dla grupy wagowej 0+ (do
13 kg). Montaż z użyciem pasa
bezpieczeństwa lub iSOFIX na specjalnej
platformie. W zestawie rączka do
przenoszenia i baldachim. Zdejmowany
pokrowiec nadający się do prania.

Fotelik Fair G0/1 S
iSOFiX

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Odpowiedni dla grupy wagowej 0, 0+ i I
(do 18 kg). Montaż na specjalnej
platformie iSOFIX. Zdejmowany
pokrowiec nadający się do prania.

000019906E

Fotelik Fair G0/1 S
iSOFiX
Gwarancja spokoju dla rodziców i
komfortu dla starszych dzieciom. Fotelik
z regulowanym wysokim oparciem to
innowacja XP-PAD, która zapewnia
zaawansowaną ochronę z przodu. Jego
głębokie, miękko wyściełane oparcia
boczne chronią głowę i szyję dzieci w
wieku od 4 do 12 lat.

000019907

000019230J

Fotelik Peke G0 Plus
iSOFiX RWF
platforma

Fotelik Fair G0/1 S
FWF iSOFiX platforma
Połączony z siedziskiem w samochodu
zapewniając maksymalną stabilność i
ochronę. Fotelik Fair G0/1 iSOFiX odpina
się jednym kliknięciem, podczas gdy jego
podstawa pozostaje w samochodzie.

Połączony z podwoziem samochodu
zapewniając maksymalną stabilność i
ochronę. Fotelik odpina się jednym
kliknięciem, podczas gdy jego podstawa
pozostaje w samochodzie.

000019230F

000019230C
000019906M

Fotelik Seat Peke G1 Górny pas
iSOFiX Duo Plus
bezpieczeństwa
Odpowiedni dla grupy wagowej I (9-18
kg). Przypinany za pomocą pasa
bezpieczeństwa i zapięć iSOFIX.

Chroni przed przewróceniem do przodu
w przypadku zderzenia czołowego.
Zaleca się kombinację z fotelikiem Peke
G1 iSOFiX Duo Plus.

000019909

3R0019900

Fotelik Peke G3 Kidfix
Odpowiedni dla grup wagowych II i III (15-36 kg).
Przypinany za pomocą pasa bezpieczeństwa lub
zapięć iSOFIX Plus. Zdejmowany pokrowiec
nadający się do prania.
000019904

|
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WNĘTRZE

OCHRONA

Rolety na szyby

Kratka rozdzielająca

Rolety przeciwsłoneczne chronią
przed promieniami słonecznymi
przy zachowaniu widoczności i bez
obniżania poziomu bezpieczeństwa
drogowego w niebezpiecznych
sytuacjach. Łatwe w montażu.

Dzieli bagażnik na dwie strefy, co
pozwala w pełni wykorzystać
przestrzeń i zapewnia bezpieczny
transport. Łatwa w montażu pomiędzy
siedzeniami na tylnej kanapie.

Boczne: 7N5064365
Tylne i boczne: 7N5064365A

5-miejscowy
POPRZECZNA 7N5017221
WZDŁUŻNA 7N5017221A
7-miejscowy
POPRZECZNA 7N5017221D
WZDŁUŻNA 7N5017221E

WNĘTRZE

WNĘTRZE

Organizer
sferyczny do
uchwytu na kubek

Organizer do
uchwytu na kubek

Innowacyjny, obszyty skórą
pojemnik do przechowywania
telefonu, długopisów, wizytówek,
kart kredytowych i innych ze
specjalnym miejscem na drobne.
Atrakcyjny organizer pomieści wiele
rzeczy, po które łatwo sięgnąć. Na
froncie konsoli centralnej.
1SL061129A

|
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Wielofunkcyjny pojemnik wkładany
w uchwyt na kubek w konsoli
centralnej. Innowacyjny kształt,
mieści wiele w niewielkiej
przestrzeni.
1SL061129

SEAT SERWIS

TERAZ WSZYSTKIE MODELE Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

Serwis
i przeglądy.

Niezawodność mamy
w standardzie.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z 5-LETNIEJ GWARANCJI

Autoryzowani Partnerzy Serwisowi marki
SEAT zapewniają KOMPLEKSOWE
PRZEGLĄDY PROWADZONE PRZEZ
WYSZKOLONYCH SPECJALISTÓW. Prowadzą
oni czynności serwisowe przewidziane
w planie przeglądów SEAT, używając
wyłącznie oryginalnych części. Korzystając
z naszych usług, za każdym razem możesz
być pewny, że Twój samochód jest
w dobrych rękach.

/ SPOKÓJ
Darmowe naprawy gwarancyjne przez 5 lat / 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez limitu kilometrów).
/ BEZPIECZEŃSTWO I PROFESJONALIZM
Naprawy przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników Autoryzowanych Partnerów
Serwisowych SEAT z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.

DBAMY O TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO

USŁUGI DOSTĘPNE
365 DNI W ROKU PRZEZ
24 GODZINY NA DOBĘ

CIESZ SIĘ LATAMI
SPOKOJU

UBEZPIECZENIE SEAT

SEAT SERWIS MOBILITY

PAKIETY SERWISOWE SEAT

Ubezpieczenie SEAT oferuje produkt
ubezpieczeniowy skonstruowany specjalnie
z myślą o Twojej Alhambrze. Oznacza to szybkie
naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części
zamiennych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi
SEAT i całodobową obsługę Klienta przez cały
rok. A jeśli Twój samochód zostanie uszkodzony
lub skradziony, zapewnimy Ci transport do celu
Twojej podróży.

Przez 2 pierwsze lata po zakupie nowego SEAT-a
jest on objęty usługą SEAT Service Mobility bez
dodatkowych kosztów. SEAT Service Mobility
gwarantuje kompletny i niezawodny zakres usług
pomocy drogowej w każdym kraju Unii
Europejskiej oraz w krajach sąsiednich. Masz
jednak możliwość rozszerzenia opieki SEAT
Service Mobility na kolejne lata pod warunkiem,
że zalecane przeglądy będą wykonywane przez
Partnerów Serwisowych SEAT. W razie awarii,
wypadku, zagubienia kluczy, kradzieży lub innych
niedogodności SEAT Service Mobility zajmie się
Tobą i Twoim SEAT-em przez 24 godziny na dobę,
przez 365 dni w roku.

Po co się martwić kosztami serwisowania
samochodu? Nasz Pakiet Serwisowy umożliwia
zaplanowanie tych kosztów w przyszłości i jest
dostępny już od 58 zł miesięcznie. W zakres
pakietu wchodzą obowiązkowe przeglądy
okresowe wg wskaźnika okresów między
obsługowych wraz z materiałami
eksploatacyjnymi. Ty wybierasz, do jakiego
przebiegu chcesz wykupić Pakiet Serwisowy:
60 000 km, 90 000 km lub 120 000 km.

/ WYGODA
Prosta procedura wykonywania napraw – po prostu skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym SEAT i umów się na wizytę. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą Kartę Gwarancyjną.
/ PEWNOŚĆ
Gwarancja przypisana jest do samochodu, a nie do właściciela. Oznacza to, że w przypadku
odsprzedaży samochodu wciąż podlegającego gwarancji, utrzymuje ona swoją ważność.

/ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA WWW.SEAT-AUTO.PL
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SEAT realizuje 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. Jednak że 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. Opisany samochód, wszystkie jego
komponenty oraz oryginalne części zamienne zostały zaprojektowane zgodnie z regulacjami
prawnymi dotyczącymi zapobiegania i redukcji wpływu na środowisko, z materiałów
przetworzonych lub przetwarzalnych, przy pomocy środków zapewniających odpowiedni
recykling w celu ochrony i rozwoju środowiska naturalnego.
Autoryzowany DEALER SEAT

w w w. seat- auto.pl

