TOLEDO

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spis treści

Witaj w świecie SEAT-a!
W 1953 roku wraz z pierwszym
wyprodukowanym SEAT-em
motoryzacyjne marzenia wszystkich
Hiszpanów stały się rzeczywistością.
Przemieniając pasję w perfekcjonizm,
SEAT dołączył do globalnej rewolucji.
Od początku przyświecał nam jeden cel
– projektować i produkować
samochody, które dostarczą
niezapomnianych wrażeń.

Źródłem inspiracji jest otaczający nas
świat, którego sercem jest Barcelona –
niedościgniony wzór piękna. Dlatego
każdy nasz samochód jest esencją
doskonałości, która łączy w sobie
hiszpański temperament, design
i najnowsze technologie z jakością
Grupy Volkswagen.
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Na naszą historię składają się losy
i wspomnienia milionów ludzi.
Z myślą o ich pragnieniach każdego
dnia szukamy rozwiązań, które
sprawią, że życie stanie się pełne
radości i uśmiechu.

TECHNOLOGY
TO ENJOY

SEAT KOD QR
Przyjrzyj się z bliska nowemu SEAT-owi Toledo na
swoim smartfonie lub tablecie. Pobierz aplikację
skanującą kody QR, a następnie zeskanuj kod QR lub
wejdź na www.seat-auto.pl

SEAT TOLEDO

Radość dla
całej rodziny
CZAS SPĘDZONY Z NAJBLIŻSZYMI JEST
BEZCENNY. Może być również ekscytujący,
gdy każdy Twój pomysł zmieni się
w niezwykłą przygodę. Chcesz zorganizować
wspólny całodzienny wypad na plażę lub po
prostu wybrać się na zakupy? SEAT Toledo
posiada dokładnie to, czego potrzebujesz,
by zrealizować Twój plan. To doskonałe
miejsce, od którego zaczniesz swoją
wyprawę, a dzięki najnowszej technologii
i przestrzeni wewnątrz na pewno wszyscy,
będą zadowoleni. Wysoki komfort,
rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo
oraz elegancki design SEAT-a Toledo
sprawią, że każdy Wasz dzień stanie się
niezwykły.

|

4 5

SEAT TOLEDO

Odrobina
luksusu.
JEŚLI SZUKASZ WIĘCEJ KOMFORTU
I LUKSUSU, ZNAJDZIESZ GO W WERSJI
STYLE ADVANCED. Wyposażona jest ona
w KESSY – system bezkluczykowego dostępu
i uruchamiania samochodu. Wewnątrz
SEAT-a Toledo znajdziesz również system
wykrywania zmęczenia oraz automatyczny
hamulec pokolizyjny, które zwiększą
bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

|

6 7

SEAT TOLEDO

Nastawiony
na technologię
SEAT TOLEDO JEST WYPEŁNIONY PO
BRZEGI NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ.
Dzięki przednim i tylnym czujnikom oraz
kamerze cofania, gdziekolwiek zechcesz
zaparkować auto, zrobisz to w łatwy
i bezpieczny sposób. Gdy myślimy
o samochodach rodzinnych,
bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet.
Dlatego SEAT Toledo oferuje rozwiązania,
które są niezbędne do ochrony naszych
bliskich. System kontroli odstępu Front
Assist pozwala na zmniejszenie ryzyka
kolizji z pojazdami jadącymi przed nami.
Automatyczny hamulec pokolizyjny
ogranicza skutki kolejnych kolizji podczas
wypadku. A dzięki systemowi wykrywania
zmęczenia, komputer pokładowy śledzi
ruchy kierownicy i informuje kierowcę, gdy
nadchodzi czas na małą przerwę w trasie.
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SEAT TOLEDO

Twoja strefa
komfortu
WNĘTRZE SEAT-A TOLEDO
ZAPROJEKTOWANO Z MYŚLĄ
O ZAPEWNIENIU MAKSYMALNEJ WYGODY.
To szczególnie istotne w przypadku długich
podróży. Z chwilą, kiedy wsiądziesz do
nowego SEAT-a Toledo, uczucie komfortu
i jakości sprawi,że przez całą podróż
pozostaniesz w dobrym nastroju.
Pomoże w tym chociażby wyjątkowa
tapicerka Alcantara oraz Media System Plus.
Obsługuje się go łatwo, nie odrywając rąk od
skórzanej wielofunkcyjnej kierownicy. Dzięki
temu możesz, bez rozpraszania się,
swobodnie sterować pokładowymi
multimediami.
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SEAT TOLEDO

Z pasją
w każdym
detalu
KAŻDY ELEMENT DOPEŁNIA POCZUCIE
ELEGANCJI I KOMFORTU, JAKIE OFERUJE
SEAT TOLEDO. Efektowne listwy
podkreślają pasję, jaka została włożona
w każdy detal wykończenia wnętrza.
Kunsztownie zaprojektowana deska
rozdzielcza nie tylko doskonale wygląda,
ale także sprawia, że wszystkie
najważniejsze funkcjonalności samochodu
kierowca ma pod ręką. Dodatkowo
oświetlenie przestrzeni na nogi oraz w
konsoli centralnej pozwalają na
wprowadzenie idealnego nastroju.
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SEAT TOLEDO

Przestrzeń dla
wszystkich
BEZ KOMPROMISÓW. Wraz z eleganckim
designem otrzymujesz swobodę i komfort.
To rodzinne auto stanowi idealną
kombinację przestronności i wyrafinowania.
Teraz zarówno kierowca, jak i pasażerowie
mają dużo przestrzeni by cieszyć się
komfortem przez całą podróż. A kiedy
przyjdzie do pakowania, w bagażniku
o pojemności 550 litrów zmieścisz
praktycznie wszystko.

|

14 15

SEAT TOLEDO

Więcej
kilometrów,
mniejsze
zużycie paliwa
SEAT TOLEDO RUSZA W DROGĘ.
Z silnikiem o mocy 90 KM osiągnie
maksymalną prędkość 186 km/h.
Co więcej, wyróżnia się niskim zużyciem
paliwa. Nieważne więc, jak daleko jedziesz,
bo wszędzie poczujesz z tego czystą
przyjemność.

|
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WERSJE WYPOSAŻENIA

WERSJE WYPOSAŻENIA

FR-Line

Style Advanced

RODZINNY SAMOCHÓD Z DYNAMICZNYM CHARAKTEREM.

CIESZ SIĘ PRZESTRZENIĄ ZAPROJEKTOWANĄ Z MYŚLĄ O KIEROWCY.

SPORTOWA RODZINA.
SEAT Toledo FR-Line oferuje sportową technologię oraz wysokiej jakości
wykończenia. Dzięki ekskluzywnym obszyciom na kierownicy i dźwigni
zmiany biegów oraz 17-calowym tytanowym aluminiowym felgom
w standardzie, każda podróż staje się jeszcze bardziej ekscytująca.

WIĘCEJ KOMFORTU.
Jeśli szukasz jeszcze więcej luksusu i wygody w modelu Toledo,
znajdziesz je w wersji wyposażenia Style Advanced. Na komfort ten
wpływa m.in. KESSY - system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
samochodu. Oświetlenie przestrzeni na nogi oraz w konsoli
centralnej, a także dekoracyjne listwy pozwalają kierowcy poczuć
jeszcze więcej przyjemności podczas jazdy. Automatyczny hamulec
pokolizyjny wraz z systemem wykrywania zmęczenia zagwarantują
z kolei jeszcze większe bezpieczeństwo dla całej rodziny.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style Advanced:

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

NADWOZIE
 17-calowe felgi aluminiowe „DYNAMIC TITANIUM” 21/3 i lusterka boczne

ELEKTRONIKA
 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
 C zujniki parkowania z przodu i z tyłu

w kolorze tytanowym
 P rzyciemniane szyby

NADWOZIE

 Tylne światła LED

 17-calowe felgi aluminiowe „DYNAMIC” 21/2

 Zewnętrzne listwy progowe

 Tylne światła LED
WNĘTRZE
 Tapicerka Alcantara w połączeniu ze skórą ekologiczną, czerwonymi

WNĘTRZE

przeszyciami i logo FR

 Tapicerka Alcantara w połączeniu ze skórą ekologiczną

 Nakładki progowe z logo FR w drzwiach przednich

 L istwa dekoracyjna z podświetleniem LED

 K ierownica wielofunkcyjna i gałka dźwigni zmiany biegów ze skóry,

Drobne detale, jak ekskluzywne czerwone
obszycia na kierownicy oraz dźwigni zmiany
biegów sprawiają, że wnętrze FR Line zyskuje
unikatowy styl.
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Wszystko, od przednich foteli aż po deskę
rozdzielczą, zostało stworzone tak, by
sprawić nieodparte wrażenie sportowego
wnętrza.

17-calowe tytanowe aluminiowe felgi dodają
dynamicznego dystyngowanego wyglądu.

z czerwonymi przeszyciami w stylistyce FR

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Style Advanced oferowany jest z wysokiej
jakości listwą, która dodaje jeszcze więcej
luksusu i elegancji.
Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Pełne światła LED zwiększają bezpieczeństwo
i podkreślają wyjątkowy wygląd samochodu.

Oświetlenie przestrzeni na nogi oraz
w konsoli centralnej tworzą niesamowity
nastrój podczas każdej podróży.

WERSJE WYPOSAŻENIA

WERSJE WYPOSAŻENIA

Style
WYSOKA JAKOŚĆ I KOMFORT DLA KAŻDEGO PASAŻERA.

Reference

WIĘKSZY WYBÓR.
Wersja Style otwiera nowy rozdział w kwestii stylu i elegancji. Dostarcza
ona wysublimowaną jakość dzięki oświetleniu przestrzeni na nogi oraz w
konsoli centralnej i dekoracyjnym listwom deski rozdzielczej. Wersja Style
oferuje też mnóstwo innych, opcjonalnych dodatków, które odpowiedzą na
każdą potrzebę kierowcy i pasażerów.

JAKOŚĆ W STANDARDZIE.
SEAT Toledo oferuje wykończenia wysokiej klasy i najnowocześniejszą
technologię, jak również wiele opcjonalnych dodatków, które pozwolą na
stworzenie rodzinnego auta, które idealnie odda styl Waszego życia.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:

Główne elementy wyposażenia standardowego:

KOMFORT
 Elektryczne sterowane szyby

WNĘTRZE
 K ierownica wielofunkcyjna i gałka

TECHNOLOGIA I KOMFORT W PODRÓŻY.

BEZPIECZEŃSTWO
 A BS, MSR, ASR, HBA

 K limatyzacja manualna Climatic

z przodu i z tyłu

dźwigni zmiany biegów ze skóry

 Elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka boczne ze

 Podświetlenie schowków przednich

zintegrowanymi kierunkowskazami

 P akiet schowków: centralny

 A systent Podjazdu
 P rzednie poduszki powietrzne dla

podłokietnik z przodu z przeszyciami

kierowcy i pasażera

 Media System Touch:

oraz podłokietnik z tyłu, siatka w

 Boczne poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasażera

5-calowy ekran dotykowy
/ Złącza USB, SD, Aux-in

ELEKTRONIKA

drzwi

 E SC z funkcją stabilizacji toru jazdy
przyczepy

ELEKTRONIKA

 K limatyzacja automatyczna

bagażniku do mocowania ładunku,

Climatronic z chłodzonym

haczyki w bagażniku, boczne schow-

schowkiem

ki w bagażniku, gniazdo 12V w

 Poduszki powietrzne kurtynowe
 Dezaktywacja poduszki powietrznej

 Tempomat

bagażniku

pasażera

 Tablica przyrządów

 Automatyczny hamulec pokolizyjny
ograniczający skutki kolejnych kolizji

z monochromatycznym ekranem 3,5"

(Multi Collision Brake)

 Automatycznie przyciemniane

 System wykrywania zmęczenia

 Komputer pokładowy (wraz
z termometrem zewnętrznym)
MULTIMEDIA

/ Radio
/ 4 głośniki
OŚWIETLENIE
 Podwójne, halogenowe reflektory
przednie

lusterko wsteczne

 System przypominający
o konieczności zapięcia pasów na 2

 Media System Colour: 5-calowy

fotelach

 K lamki i lusterka lakierowane

kolorowy ekran dotykowy

 Z aczepy ISOFIX i Top Tether przy
siedzeniach tylnej kanapy (1+1)

w kolorze nadwozia

/ Radio
/ 6 głośników

 System kontroli ciśnienia
w ogumieniu ze wskaźnikiem

/ Bluetooth

ostrzegawczym

/ Złącza USB, SD, Aux-in

NADWOZIE

KOŁA I ZAWIESZENIE
 15-calowe felgi stalowe „URBAN”
21/1
 Hamulce tarczowe z tyłu (dla silników

NADWOZIE

Dzięki kamerom cofania, parkowanie
w ciasnych miejscach staje się łatwiejsze niż
kiedykolwiek.
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Automatyczna skrzynia zmiany biegów
SEAT-a Toledo zapewnia płynne
przyspieszenie w każdym momencie.

W 550-litrowym bagażniku z pewnością
pomieścisz wszystko, czego potrzebujesz,
by przyjemnie spędzić czas wolny.

KOMFORT

 P rzednie światła przeciwmgielne

 Elektrycznie sterowane szyby

o mocy > 100 KM)
 Z awieszenie typu COMFORT

z funkcją doświetlenia zakrętów

z przodu z funkcją opuszczania

 Chromowana listwa szyb bocznych

i podnoszenia szyby kierowcy

WNĘTRZE – FOTELE i ELEMENTY

 16-calowe felgi aluminiowe

jednym naciśnięciem przycisku

OZDOBNE

„DESIGN” 21/1

 Elektrycznie regulowane

 F otel kierowcy z regulacją wysokości

 L akierowana (metalizowana) listwa

i podgrzewane lusterka boczne ze

 Składana, dzielona tylna kanapa

dekoracyjna w desce rozdzielczej

zintegrowanymi kierunkowskazami

 Oświetlenie przestrzeni na nogi oraz

 Centralny zamek ze zdalnym

w konsoli centralnej

sterowaniem

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Media System Touch uruchamia rozrywkę dla
całej rodziny na jedno skinienie Twojego
palca.
Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Metaliczne wykończenia w środku
SEAT-a Toledo podkreślają jego stylowy
wygląd.

Dzięki komfortowemu zawieszeniu
SEAT-a Toledo każda podróż będzie przyjemna
i wygodna dla kierowcy i pasażerów.

CONNECT

WERSJE WYPOSAŻENIA

CONNECT
Z NATURY ŁĄCZY CAŁĄ RODZINĘ.

Zawsze w kontakcie.

Z RODZINĄ W KONTAKCIE.
SEAT Toledo CONNECT i Samsung A3 są dla siebie po prostu stworzeni.
Smartfon ma preinstalowaną aplikację CONNECT, która otwiera dostęp do
wielu unikalnych funkcji. Dzięki temu innowacyjnemu połączeniu możesz
głosowo sterować swoim telefonem komórkowym, a nawet odczytywać,
pisać i wysyłać wiadomości SMS i e-mail. A jeśli chcesz więcej, możesz
wyróżnić swój samochód spośród milionów aut, wybierając wersję
kolorystyczną CONNECT Blue lub CONNECT Atom Grey.
Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:
ELEKTRONIKA
 Media System Plus: 6,5-calowy

W modelu SEAT Toledo CONNECT technologia wjeżdża
na zupełnie nowy poziom. To auto jest wprost
stworzone dla tych, którzy podczas drogi chcą zawsze
mieć kontakt z rodziną. Tak bliski, jaki mamy w domu,
gdy siedzimy obok siebie.

WNĘTRZE

kolorowy ekran dotykowy

 Dedykowana tapicerka materiałowa

/ Radio z odtwarzaczem CD/MP3/

w połączeniu ze skórą ekologiczną

WMA

z niebieskimi przeszyciami

/Złącza USB, SD, Aux-in

 L istwa dekoracyjna w desce

/ 6 głośników

rozdzielczej lakierowana w kolorze

/ Bluetooth

Connect Blue

/ System rozpoznawania mowy

 Logo CONNECT oraz nakładki

 Mirror Link

progowe z logo
 Skórzana kierownica i dźwignia

NADWOZIE

zmiany biegów z niebieskimi

 L usterka boczne w kolorze Atom Grey

przeszyciami i niebieską wstawką

 16-calowe felgi aluminiowe

dekoracyjną

„DESIGN” 21/1 w kolorze Atom Grey
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Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Rozwiązanie Full Link pozwala na bezpieczne korzystanie ze
smartfona podczas jazdy i oferuje dostęp do najnowszej technologii
łączności.

SEAT-a Toledo CONNECT wzbogacają ekskluzywne detale wewnątrz,
jak na przykład obszycia Blue CONNECT na kierownicy i dźwigni
zmiany biegów.

KOLORY

KOŁA

15 CALI

DENIM BLUE (M) G0G0

R St A FR CA CB

OCEAN BLUE (M) 8X8X

R St A FR CA

RODIUM GREY (M) F6F6

R St A FR CA CB

BLACK MAGIC (M) 1Z1Z

16 CALI

R St A FR CA CB

URBAN 21/1

ENJOY 21/1

R

DESIGN 21/1

St ¹ R

16 CALI
BILA WHITE (S) 9P9P

R St A FR CA CB

NEVADA WHITE (M) 2Y2Y

R St A FR CA CB

BRILLIANT SILVER (M) 8E8E

R St A FR CA CB

MEDITERRANEAN BLUE (S) Z5Z5

St

DESIGN 21/2

DESIGN 21/1 ATOM GREY

R

C

17 CALI

R St A FR CA

Reference /R/
Style /St/

Reference /R/

Style Advanced /A/

Style /St/

FR-Line /FR/

Advanced Style /A/

CONNECT /C/

FR-Line /FR/

Wyposażenie standardowe

CONNECT ATOM /CA/

Wyposażenie opcjonalne

CONNECT BLUE /CB/
Dostępny

CAPUCCINO BEIGE (M) 4K4K

|
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R St A FR CA CB

CHERRY RED (M) 6X6X

R St A FR CA

PASION RED (S) 8T8T

R St A FR CA

TOPAZ BROWN (M) 4L4L

R St A FR CA CB

(S) - lakier palety Soft (niemetalizowany); (M) - lakier metalizowany

¹ W standardzie tylko w krajach

DESIGN 21/3 MACHINED

St

DESIGN 21/3 MACHINED BLUE

C

DYNAMIC 21/2

A

DYNAMIC 21/3 TITANIUM

FR St

o specjalnych warunkach drogowych.

TAPICERKA

GLASE FW

BLACK INTERIOR FX

R

BEIGE INTERIOR FZ + PBI

St

BLACK INTERIOR + ALCANTARA SEATS FX + PLC

St

STYLE ADVANCED BLACK INTERIOR FX

A¹

STYLE ADVANCED GREY INTERIOR FY

St

A¹

Reference /R/
Style /St/
Style Advanced /A/
FR-LINE /FR/
CONNECT /C/
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne
¹ Podświetlane listwy: Dostępne aż do wyczerpania. Zdjęcia
ilustrują tapicerkę auta. Uruchom konfigurator auta, by obejrzeć

CONNECT 67 +PTN / PTB

|
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C

FR-LINE 66 + WFR

FR ¹

w całości jego wnętrze.

AKCESORIA

Doskonała ochrona

Organizacja przestrzeni bagażowej

Przednie i tylne chlapacze chronią
karoserię auta przed drobnymi
elementami, które mogą dostać się
pod koła podczas jazdy.

Kratka metalowa do bagażnika, oddzielająca część pasażerską
od bagażowej, jest łatwa w montażu i demontażu.
6JA061201

Przednie: 6JA075101
Tylne: 6JA075101A

Siatka w bagażniku

Boxy bagażnikowe

Ochronne wytłoczenia bagażnika

Trzyczęściowy system mocowania.
Idealna by utrzymać bagaż w jednym miejscu.

Zestaw 2 boxów z materiału z przegródkami do przechowania
przedmiotów w bagażniku. Boxy są połączone paskiem na
rzep i mają zewnętrzne uchwyty z regulowaną długością,
dzięki czemu można je wygodnie przenosić poza obręb
samochodu.

Elementy bagażnika są wyściełane specjalnym półsztywnym
materiałem, zabezpieczającym go przed uszkodzeniem.

6JA061170C

1SL017221A

|
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Maty podłogowe Velpic®

Gumowe maty podłogowe

Zestaw mat podłogowych

Cztery maty (2 przednie i 2 tylnie) stworzone
z delikatnego materiału. Komponują się
z oryginalnym systemem montażu SEAT-a.

Cztery maty (2 przednie i 2 tylnie) stworzone
z nieprzepuszczalnej gumy. Komponują się
z oryginalnym systemem montażu SEAT-a.

Cztery maty (2 przednie i 2 tylnie) o delikatnej teksturze
i łagodnym designie. Komponują się z oryginalnym
systemem montażu SEAT-a.

6JA0616675 041

6JA061500 041

6JA863011 LOE

6JA061170

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 Twoim Toledo. 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. 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

