
Nowy SEAT Arona.



Created in
Barcelona.

Stworzony w Barcelonie.
1953. 
Pierwszy SEAT zjeżdża z linii produkcyjnej w Barcelonie i nagle 
cały kraj zaczyna jeździć samochodami. Ponad 60 lat później 
nasze pojazdy są już praktycznie na całym świecie. Ale to 
Barcelona na zawsze pozostanie naszym domem. Jej estetyka 
płynie w naszych żyłach. Miasto Barcelona jest inspiracją dla 
każdego naszego samochodu. 50% energii, jaką zużywamy do 
produkcji samochodów, pochodzi ze słońca Barcelony. To 
miasto nigdy nie kładzie się spać. My też nie. Dlaczego? Bo Ty 
powinieneś znaleźć się w wielu unikalnych destynacjach.
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Wiesz, dokąd zmierzasz. SEAT jest po to, aby ułatwić 
Ci podróż. Tym właśnie się zajmujemy. Ulepszamy 
rzeczywistość i pomagamy Ci w najważniejszych
chwilach.

Prosta 
droga 
do celu.



Przed Tobą



Arona.
Poznaj nowego SEAT-a Arona. To dynamiczny crossover stworzony dla odważnych. 
Zaawansowany. Mocny. Wydajny. Gotowy, by razem z Tobą ruszyć 
na podbój dróg w mieście i poza nim.



Nowy SEAT Arona

O jeden krok 
przed innymi.

Nowy SEAT Arona jest w stanie wiele wytrzymać. Aby mógł bezproblemowo 
pokonywać nierówności, zwiększono jego prześwit. Został wyposażony 
w przednie i tylne zderzaki ochronne, zabezpieczenie nadkoli oraz relingi dachowe.
Gotowy na wszystko. Tak jak Ty.

6





Twoja osobowość. 
Twój samochód.

Stylistyka nadwozia

Nadaj Aronie jeszcze więcej 
charakteru zestawiając kolor 
nadwozia z kontrastującym 
dachem. Pomarańczowy, czarny, 
szary- baw się kolorami.

Kontrastowy kolor dachu

Arona to stylowy SUV o zwinności 
miejskiego auta. Razem jesteście 
gotowi na wszystko.

Detale - ostrość i elegancja
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Sposób na wyróżnienie się
z tłumu dzięki charakterystycznym
przetłoczeniom i dynamicznym liniom.

Sportowy design



Odważny na drodze.
Stylistyka nadwozia

Przełam schemat. Osłona chłodnicy
z chromowanymi detalami nadaje
wykończeniu Xcellence elegancki
charakter. A w wersji FR kratka
wygląda jeszcze bardziej sportowo.
Od razu widać, kto tu rządzi.

Osłona chłodnicy Xcellence i FR

Te trzy cechy felg SEAT-a Arony 
zapewniają zwinność na pełnych 
obrotach i nadają jego sylwetce 
niepowtarzalny wygląd.

Felgi aluminiowe

10



Patrz i bądź widoczny w najlepszym
świetle dzięki pełnym przednim
i tylnym światłom LED.

Przednie i tylne światła LED



Stylistyka wnętrza

Atmosfera stworzona 
przez Ciebie.

Indywidualne oświetlenie wnętrza

Nadaj wnętrzu samochodu wyjątkową 
atmosferę oświetleniem, które możesz 
zmieniać na ekranie dotykowym.
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Wymagaj jeszcze więcej, a nowy 
SEAT Arona na pewno sprosta 
Twoim oczekiwaniom. Rozgość się 
w jego wnętrzu i przekonaj się, jak 
rewelacyjnie można się czuć, 
prowadząc auto.

Droga należy do Ciebie



Technologia

Wszystko
w jednym.

Nie potrzebujesz już kabli. Możesz ładować telefon 
i korzystać z dobrego zasięgu niezależnie od miejsca
dzięki bezprzewodowej ładowarce i wzmacniaczowi
sygnału GSM.

Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania 
i wzmacniaczem sygnału

Podkręć atmosferę dzięki systemowi 
BeatsAudio™. Poczujesz prawdziwą moc 
dźwięków.

System BeatsAudio™
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Masz wszystko w jednym 
dzięki technologii Full Link. 
Idealne połączenie i kontrola.

8-calowy ekran Full Link



Technologia

Wsiadaj i ruszaj. 
Gdzie tylko 
chcesz.

Podczas jazdy pomogą Ci czujniki 
deszczu i zmierzchu, dzięki którym 
masz pewność, że światła i wycieraczki 
samochodu będą robić to, co do nich 
należy.

Czujniki deszczu i zmierzchu

Z systemem bezkluczykowego 
dostępu i uruchamiania samochodu 
KESSY wsiadasz i natychmiast 
ruszasz.

KESSY
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System Drive Profile ustawi 
samochód według Twoich 
własnych upodobań. Natomiast 
system Dual Ride w wersji FR 
odpowiada za sportową jazdę.

Systemy Drive Profile 
i Dual Ride w wersji FR



Komfortowa podróż. 
Z przodu i z tyłu.

Komfort

Wszystko, czego potrzebujesz w danym 
momencie – masz w zasięgu ręki.

Deska rozdzielcza przystosowana 
do potrzeb kierowcy

Dzięki obu systemom parkowanie nawet 
w ciasnych przestrzeniach staje się 
banalnie proste.

Kamera cofania i asystent parkowania
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Pojemność bagażnika w nowym 
modelu SEAT Arona wynosi aż 400 l. 
Pytanie, jak zamierzasz ją wypełnić.

Pojemny bagażnik

Popatrz z góry - fotele zapewniają 
lepszy widok na wszystko dookoła.

Wyższa pozycja za kierownicą



Przejmij i zachowaj 
kontrolę.

Bezpieczeństwo

Zmieniasz pas? System 
monitorowania „martwego pola” 
ostrzeże Cię, czy z tyłu nie 
nadjeżdża inny pojazd.

System monitorowania 
„martwego pola”

Podróżuj z aktywnym 
tempomatem wyposażonym 
w system Front Assist. Pozwoli Ci 
on utrzymać odpowiednie 
prędkość i dystans, a także 
uniknąć kolizji z pieszymi i innymi 
pojazdami.

Aktywny tempomat z systemem 
Front Assist

20



Dzięki tej funkcji podczas cofania przy parkowaniu 
lub wyjeżdżaniu z parkingu masz pewność, że droga jest wolna.

Pokonuj wzniesienia. Asystent podjazdu rejestruje i pamięta 
nacisk hamulców, dzięki czemu możesz łatwo pokonywać kolejne 
wzniesienia.

System rozpoznawania zmęczenia jest zawsze przy Tobie 
i poinformuje Cię, gdy będziesz potrzebował przerwy.

Funkcja wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego Asystent podjazdu

Hamulec pokolizyjny automatycznie spowolni samochód po 
wykryciu uderzenia. To podwójna ochrona – połączenie 
zapewnianego przez specjalną technologię błyskawicznego 
czasu reakcji auta i Twoich własnych umiejętności.

Hamulec pokolizyjny System rozpoznawania zmęczenia



Pójdziesz za innymi czy wybierzesz coś tylko dla siebie? Istnieje 10 opcji 
kolorystycznych, a dach samochodu może być szary, czarny, 
pomarańczowy lub w kolorze nadwozia.  Masz więc do dyspozycji 
aż 68 różnych opcji, aby w odpowiedni sposób wyrazić swoją osobowość.

Midnight Black*
St  LED  XE  FR

Pirineos Grey*
St  LED  XE  FR

Eclipse Orange*
St  LED  XE  

Kolorystyka.
SEAT Arona
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Pirineos Grey
R  St  LED  XE  FR

Urban Silver
R  St  LED  XE  FR

Mystic
Magenta

R  St  LED  XE  

Nevada White
R  St  LED  XE  FR

Desire Red
R  St  LED  XE  FR

Mediterranean 
Blue

R  St  LED  XE  FR

Eclipse Orange
R  St  LED  XE  FR

Mystery Blue
R  St  LED  XE  FR

Candy White
R  St  LED  XE  FR

Midnight Black
R  St  LED  XE  FR

Reference R  
Style St

Full LED LED  
Xcellence XE  

FR FR  
Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie niestandardowe   
 

*W wersjach Xcellence i FR lusterka zewnętrzne mają ten sam kolor co dach. 
W wersji Style i Full LED lusterka zewnętrzne są w kolorze nadwozia.



SEAT Arona

Myślisz inaczej niż wszyscy? Wybierz klasę i komfort w wersjach z eleganckimi szwami, 
a także różne opcje wykończenia i tapicerki, w tym stylowe fotele Alcantara®.

Tapicerka.

Alcantara® Black/ 
Arena Titan Black2
XE

Alcantara® Black/ 
Arena Titan Black1
FR

Edge White/
Clip Titan Black
XE

Sound/ Hill/ 
Nora FR
FR
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Reference R  
Style St  

Full LED LED  
Xcellence XE  

FR FR  
Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie niestandardowe   

1Tapicerka z czerwonymi szwami
2Tapicerka z szarymi szwami

 

Alcantara® Black/ 
Arena Titan Black
St  LED

Orgad Blue/
Dream Conemara
St  LED

Acero/ Clip 
Titan Black 

R



Felgi.
SEAT Arona

Idealna równowaga stylu i dynamiki- aluminiowe felgi Twojego 
SEAT-a Arona podkreślą jego designerski charakter.
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Dynamic 17" 
Brilliant Silver
FR

Dynamic 17" 
Nuclear Grey
XE

16"

Design 16"
Brilliant Silver 

R  St  LED  XE

Dynamic 17" 
Brilliant Silver
St  LED

Piano Black 18" 
St  LED  XE  FR

Sport Black 18" 
St  LED  XE  FR

18"

Reference R  
Style St  

Full LED LED  
Xcellence XE  

FR FR  
Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie niestandardowe   

Performance 18" 
Nuclear Grey
XE

Performance 18" 
Black R
FR

17"

18" Felgi opcjonalne.



Akcesoria.
SEAT Arona

Zaakcentuj swój styl detalem – 
listwą drzwi bagażnika w wersji 
Matt Chrome albo Piano Black.

Listwa drzwi bagażnika
Indywidualność w każdym calu.
Dodające szyku listwy drzwi 
bocznych dostępne są 
w wersjach Silver i Piano Black.

Listwy drzwi bocznych

Dopasuj swojego SEAT-a Arona do siebie, wybierając stylistykę 
podkreślającą Twój indywidualizm. 

Oferowane w wersjach Silver 
i Piano Black jednoczęściowe 
wykończenia nadają jeszcze 
więcej mocy sportowej stylistyce 
samochodu.

Wykończenia świateł 
przeciwmgłowych
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Sprytne detale na kierownicy, 
gałce zmiany biegów, pedałach 
i podnóżku dodadzą stylu 
i sprawią, że będziesz zawsze 
o krok przed innymi.

Elementy wewnętrzne Fitness Green



SEAT Care to połączenie 5-letniej gwarancji 
z Pakietami Serwisowymi. Nie musisz się 
martwić o koszty naprawy i serwisowania 
auta przez 5 lat lub 150 000km (w tym 
pierwsze 2 lata bez limitu kilometrów). 
Korzystając z naszych usług, za każdym 
razem możesz być pewny, że Twój
samochód jest w dobrych rękach.

Jazda 
bez obaw.
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Spokój na dłużej.

Zawsze
na telefon.

Z myślą 
o Twojej Aronie.

Don’t worry, 
be happy.

Teraz wszystkie nowe samochody SEAT, objęte są 
5-letnią gwarancją bezpłatnych naprawy, a także 
3-letnią gwarancją na powłokę lakierowaną i 12-letnią 
na przerdzewienie.

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 58zł 
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.

Ubezpieczenie SEAT oferuje produkt ubezpieczeniowy skonstruowany 
specjalnie z myślą o Twojej Ibizie. 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.



SEAT prowadzi stały rozwój produktów i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji, kolorów i cen bez uprzedzenia. W związku z tym informacje zawarte w niniejszej ulotce mają 
wyłącznie charakter informacyjny. Firma SEAT dokłada wszelkich starań, aby zapewniać dokładność specyfikacji w momencie publikacji, należy zawsze je potwierdzić u autoryzowanego Partnera 

SEAT. Ze względu na ograniczenia drukarskie, kolory przedstawione w niniejszej ulotce mogą być nieznacznie inne od rzeczywistych kolorów i materiałów. Przedstawiony pojazd i wszystkie jego 
części oraz wszystkie oryginalne części zamienne zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami dotyczącymi minimalizacji wpływu na środowisko poprzez zastosowanie materiałów pochodzących 

z recyklingu lub podlegających recyklingowi. Stosowane są także odpowiednie działania zmierzające do uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu i jakości środowiskowej. 
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