
Nowy 
SEAT Arona.

Wybierz własną drogę.



Nowy crossover
Zrób to. Pojedź tam. Przejedź się tym. Słyszysz w życiu 
wiele głosów mówiących, co masz robić. Jednak 
najodważniejsi słuchają siebie. Wytyczają własne 
ścieżki. Teraz mają do tego narzędzie. Nowy SEAT Arona 
to miejski crossover stworzony dla odważnych. 
Inteligentny. Mocny. Dynamiczny. 

o zwinności miejskiego auta.
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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.

Created in 
Barcelona.
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Świat jest pełen możliwości. 
SEAT ułatwia ich zdobycie. 
Wytyczaj własne drogi. 
Wybieraj własne cele.

Ciągle chcesz więcej? 
To świetnie! Arona jest na to 
gotowa. Dokądkolwiek 
zmierzasz, zrób to w swoim 
stylu. Łatwiej, sprytniej, 
odważniej i bardziej sexy. 
Dokładnie tak jak chcesz.

Prawdziwa 
wolność.
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gdy znasz 
sposób.

Jest 
łatwiej,

10



12

Czasem 
otrzymujesz 
lekcję.

Czasem 
wygrywasz.



Świeży, nowoczesny, atrakcyjny 
wygląd i aerodynamiczna 
stylistyka. Nowy SEAT Arona 
oferuje Ci to wszystko dzięki 
podkreślonym wypukłościom 
i dynamicznej linii.

Kompaktowy. Nieustraszony.    
Stworzony do wolności. Zwinność 
miejskiego auta, styl i wnętrze 
SUV-a. Technologia, dzięki której 
masz świat w zasięgu ręki. Więcej 
przestrzeni do wykorzystania. 
To jest nowa wizja. Tak samo 
niezależna, jak Ty.

Droga 
do Arony 
jest prosta.
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nie powstało 
w strefie 
komfortu.

Jeszcze 
nic 
nowego
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Wyrzuć mapę. Wiesz, dokąd zmierzasz. Z klasą. 
Przesuwając granice. Zacierając utarte ścieżki. A gdy już 
dotrzesz do celu, będziesz wiedział, że było warto.

Znak X 
wyznacza cel.
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Ciągle chcesz więcej? Nowy SEAT 
Arona pozwala Ci stworzyć własny 
styl. Pomarańczowy z szarym? Proszę 
bardzo. Czarny z czerwonym? Nie ma 
sprawy. Cokolwiek byś wybrał, nowy 
SEAT Arona pozwoli Ci wyrazić swoją 
osobowość.

Chcesz 
więcej. 
I więcej 
dostajesz.
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Odważ się na zmiany jeśli chcesz, żeby 
spotkało Cię coś niezwykłego. Nowa Arona 
została zaprojektowana, aby się wyróżniać 
– zarówno na zewnątrz, jak i w środku. 
Zachowuje idealną równowagę pomiędzy 
designem a funkcjonalnością. Stworzona do 
dokonywania zmian. Czy jesteś na to 
gotowy?

Odważni 
wyznaczają 
kierunek.
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Od 18-calowych felg aluminiowych do 
wypukłości linii – nowy SEAT Arona mówi 
wszystko bez słów. Bo styl to nie tylko dobry 
wygląd. To stwarzanie wrażenia, że życie 
jest proste.

Przykuwaj 
uwagę. 
Zdobywaj 
serca.



26

Nieśmiałość? O nie! Nowa Arona wyróżnia się 
z tłumu. Pełne światła LED z przodu i z tyłu nie 
tylko perfekcyjnie oświetlają drogę, ale także 
sprawiają, że jesteś jeszcze bardziej 
widoczny. Ostre przetłoczenia, dynamiczne 
linie, zwarta sylwetka, bogactwo detali. 
Nowej Arony po prostu nie da się nie 
zauważyć. Możesz być tego pewien!

Patrz 
w przyszłość.
Bądź odważny.
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Usiądź wygodnie. Rozgość się. Zabierz ze sobą bliskich 
albo ruszaj w pojedynkę. Twoja nowa Arona jest 
gotowa na wszystko. To gdzie jedziemy?

Wygląda na to, 
że możesz mieć 
wszystko.



Wszyscy chcą skorzystać 
z dodatkowej przestrzeni. 
Dlatego nowy SEAT Arona 
daje Ci jej więcej.
W bagażniku o pojemności 
do 400 l możesz zmieścić 
wszystko, co chcesz. 
Oraz wszystko, czego chcą 
pozostali.
Dzięki temu każdy może 
robić swoje.

Opcje.
Do potęgi.
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Bądź zawsze tam, gdzie chcesz – nawet będąc daleko.
Dzięki funkcji bezprzewodowego ładowania telefonu 
w nowym modelu SEAT Arona, wszystko jest naładowane, 
połączone i gotowe do jazdy. Technologia Full Link zapewnia 
ponadto pełną łączność i kontrolę.

Bądź wszędzie. 
W każdej chwili.



Nie wszyscy wykonują mądre ruchy. Czasem 
ktoś może pojawić się niespodziewanie. 
Dlatego nowy SEAT Arona zawsze zawiadomi 
Cię o wszystkich niebezpiecznych obiektach 
znajdujących się w martwym polu. Niech inni 
robią swoje. Ty możesz zająć się sobą.

Dostrzegasz 
wszystko.
Bez problemu.
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Twoja droga.

Księżyc 
to dopiero początek.

Chcesz tego, co najlepsze? Już to masz. 
Chcesz więcej? Spraw to sobie. Nowy SEAT 
Arona oferuje możliwość indywidualizacji 
w najdrobniejszym detalu.

Chcesz więcej technologii?  Pobierz ją. 
Chcesz więcej stylu? Proszę bardzo. Bo życie 
nie polega na robieniu tego, co Ci każą. 
Chodzi o to, byś robił swoje. Dokładnie tak, 
jak sam tego chcesz.
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Wyposażenie FR.

Nie idziesz na kompromisy. Nowy 
SEAT Arona też nie. Wyposażenie FR 
oferuje moc i wszechstronność 
połączoną z najlepszym 
wzornictwem. Kto powiedział, że nie 
można mieć wszystkiego?

Czujesz moc?

Niezwykła dynamika

Wyróżniające oznaczenia

Siedzisz w fotelu kierowcy. 
Wykończenie FR idzie 
w parze z systemem SEAT 
Drive Profile. Wystarczy 
wybrać optymalny tryb 
zależnie od sytuacji.
Lepsza przyczepność? 
Zwiększona wydajność? 
Twój wybór.

Wykończenie FR to 
efektowny styl od góry do 
dołu. Oczywiście jest on 
obecny we wnętrzu. A dzięki 
charakterystycznym 
oznaczeniom masz go 
również na zewnątrz.
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Wszystko, czego potrzebujesz, 
tuż pod Twoimi palcami.

Sportowy charakter w każdym 
calu. Aluminiowe 18-calowe felgi 
wyróżniające się na drodze.

01 Wszystko pod ręką 02 Jedź po każdej drodze

01

02

Zawsze 100% mocy baterii 
dzięki bezprzewodowej 
ładowarce i pakietowi 
Connectivity.

Wybierz klasę i komfort w każdym 
detalu.

03  Bezprzewodowy świat

Wykorzystaj swój potencjał. 
Oświetl to, co przed tobą dzięki 
reflektorom Full LED.

04  Oświetlaj swój cel

8-calowy ekran dotykowy to 
inteligencja i piękno w zasięgu ręki.

05  Inteligencja jest sexy 06 Oczekujesz więcej? Doskonale!

03

04

05

06

Systemy wspomagające 
kierowcę
• SEAT Drive Profile
• Czujniki parkowania z tyłu

Komfort
• Elektrycznie regulowane   

i podgrzewane lusterka boczne
• Pakiet Spring

 / Automatyczna klimatyzacja 
Climatronic z filtrem AirCare
 / Czujnik deszczu
 / Czujnik zmierzchu 
(automatyczne światła)
 / Funkcja opóźnionego 
wyłączania świateł „Coming 
and Leaving Home”
 / Automatycznie ściemniające się 
lusterko wsteczne
 / Elektrycznie regulowane, 
podgrzewane i składane 
lusterka boczne

Multimedia
• Navi System

/ Nawigacja satelitarna 
z mapami Europy
/ 8-calowy kolorowy ekran 
dotykowy
/ Złącza 2xUSB, 2xSD, Aux-in
/ 6 głośników
/ Bluetooth
/ Sterowanie głosem

/ FullLink
/ Lampki do czytania dla 
kierowcy i pasażera
/ Schowek z funkcją 
ładowania bezprzewodowego 
i wzmacniaczem sygnału

Nadwozie
• 17-calowe felgi aluminiowe 

DYNAMIC 26/3 (205/55 R17 91V)
• SEAT DRIVE Profile 
• Chromowane relingi dachowe
• Przedni zderzak z chromowaną 

listwą ozdobną
• Sportowy tylny zderzak 

w stylistyce FR
• Chromowana listwa okien
• Chromowany element ozdobny 

słupka C
• Logo FR z przodu i z tyłu 

samochodu

Wnętrze
• Fotele z czerwonym przeszyciem
• Fotel pasażera z regulacją 

wysokości

Główne elementy wyposażenie standardowego ponad wersję Full LED:

FR
Wersja wyposażenia
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Wyposażenie Xcellence.

Dostajesz to, czego chcesz. A chcesz zawsze 
tego, co najlepsze. Wykończenie Xcellence 
w nowym modelu SEAT Arona jest dla tych, 
którzy wiedzą, czego chcą.

Tylko dla 
najlepszych.

Duża przestrzeń

Wyjątkowy styl

Usiądź wygodnie. Dzięki 
wyższej pozycji kierowcy 
i większej przestrzeni, masz 
miejsce na wszystkie możliwe 
manewry.

Od miasta do miasta, od morza 
do morza.  Chromowane relingi 
dachowe można odpowiednio 
przystosować – dzięki temu 
masz dokładnie to, czego 
chcesz i kiedy chcesz.
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Zaznacz siebie i swój styl. 
Z każdej strony.

Bądź elegancki. Wyróżnij się. 
Przejmij ster. Praktyczne 
i komfortowe wnętrze polepsza 
samopoczucie.

01

02

01 Dodatkowa nuta stylu 02 Poczuj się wyjątkowy

Wejdź do świata komfortu. 
To dobry sposób na podróż. 

Zawsze warto ufać własnej 
intuicji. Ciesz się miłą w dotyku 
kierownicą wielofunkcyjną, 
obszytą skórą, z dodatkiem 
srebrnego logo Xcellence.

03

04

05

06

03 Bez wysiłku

Głośniki BeatsAudio™ pozwolą Ci 
utrzymać dobry nastój dzięki 
najwyższej jakości dźwiękom.

05 Twoje dźwięki

Praktyczna i nowoczesna 
technologia z 8-calowym ekranem 
dotykowym i technologią
Full Link. Bezproblemowa łączność 
za jednym dotknięciem ekranu.

04 Gotowość do działania 06 Idealne wykończenie

Xcellence

Systemy wspomagające 
kierowcę
• Czujniki parkowania z tyłu

Komfort
• Elektrycznie regulowane 

i podgrzewane lusterka boczne
• Pakiet Spring

/ Automatyczna klimatyzacja 
Climatronic z filtrem AirCare
/ Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu 
(automatyczne światła)
/ Funkcja opóźnionego 
wyłączania świateł „Coming 
and Leaving Home”
/ Automatycznie ściemniające 
się lusterko wsteczne
/ Elektrycznie regulowane, 
podgrzewane i składane 
lusterka boczne

• System bezkluczykowego 
dostępu i uruchamiania 
samochodu KESSY

Multimedia
• Navi System

/ Nawigacja satelitarna 
z mapami Europy
/ 8-calowy kolorowy ekran 
dotykowy
/ Złącza 2xUSB, 2xSD, Aux-in
/ 6 głośników
/ Bluetooth
/ Sterowanie głosem
/ FullLink

/ Lampki do czytania dla 
kierowcy i pasażera
/ Schowek z funkcją 
ładowania bezprzewodowego 
i wzmacniaczem sygnału

Nadwozie
• Chromowane relingi dachowe
• Chromowana listwa okien
• Chromowany element ozdobny 

słupka C
• Lusterka lakierowane w kolorze 

dachu

Wnętrze
• Fotel pasażera z regulacją 

wysokości
• Oświetlenie LED w przednich 

drzwiach (kolor biały lub 
czerwony)

• Pakiet schowków
/ podłokietnik z przodu (tkanina)
/ szuflady pod przednimi 
fotelami
/ siatka w bagażniku

• Wielofunkcyjna kierownica ze 
sterowaniem radiem i telefonem 
obszyta skórą z przeszyciem 
w kolorze Edge White z logo 
Xcellence

• Siatka na konsoli centralnej od 
strony pasażera

Główne elementy wyposażenie standardowego ponad wersję Full LED:

Wersja wyposażenia
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Wyposażenie Full LED.

Wyróżnij się.
Siła wyobraźni, umysłu i piękna. Twoja osobowość.
Wykończenie Full LED w nowym modelu SEAT Arona 
zapewnia komfort i przyjemność z jazdy.

Oświetlenie
• Pakiet Full LED:

/ Pełne przednie reflektory LED z funkcją świateł autostradowych
/ Tylne światła LED
/ Światła do jazdy dziennej LED
/ Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu

Nadwozie
• 17-calowefelgi aluminiowe DYNAMIC 26/1

Wnętrze
• Przyciemniane szyby

Główne elementy wyposażenie standardowego ponad wersję Style:
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Wyposażenie Style.

Dzięki wykończeniu Style masz wszystko to, 
czego chcesz, a jednocześnie nie dostajesz 
niczego, czego nie chcesz. Wolność wyboru 
– to jest właśnie nowy SEAT Arona.

Możesz to mieć 
lub nie.

Doskonały gust

Wyróżnij się w każdej sytuacji

Masz wyczucie stylu. 
Czas jednak podnieść 
poprzeczkę i nadać 
jakości każdemu 
detalowi.

Twój świat. Twój styl. Twoja 
Arona. Dzięki możliwości 
indywidualizacji kolorów 
nadwozia i dachu wszystko 
jest możliwe.
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Wyznaczaj standardy – 
dostrzegaj każdy detal na 
drodze.

02 Rozświetl przestrzeń

Pokaż wszystkim swój charakter 
– wszystko co oferuje Arona jest 
na najlepszym poziomie.

01 Przejmij kontrolę

Intuicyjna deska rozdzielcza to 
szybkie podejmowanie decyzji, 
gdy liczy się czas.

03 Szybki refleks

Relingi dachowe przystosowują 
się do każdej sytuacji, dając Ci 
pełny pakiet opcji.

04 Gotowość na wszystko

01

02

03

04

Style

Systemy wspomagające 
kierowcę
• Pakiet wspomagania jazdy

/ Tempomat
/ System wykrywania zmęczenia

Komfort
• Rozbudowana tablica 

przyrządów z komputerem 
pokładowym

Multimedia
• Media System Colour

/ 6,5-calowy kolorowy ekran 
dotykowy 
/ Radio
/ Złącza USB, SD, Aux-in 
/ 6 głośników
/ Bluetooth
/ Wielofunkcyjna kierownica ze 
sterowaniem radiem i telefonem

Oświetlenie
• Światła do jazdy dziennej LED
• Tylne światła LED
• Przednie światła przeciwmgielne 

z funkcją doświetlania zakrętów

Nadwozie
• Chromowane obramowanie 

osłony chłodnicy
16-calowe felgi aluminiowe 
DESIGN 26/1 (205/60 R16 92H)

Wnętrze
• Wielofunkcyjna kierownica ze 

sterowaniem radiem i telefonem 
obszyta skórą

• Chromowane wykończenie 
wnętrza 

Główne elementy wyposażenie standardowego ponad wersję Reference:

Wersja wyposażenia
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Wyposażenie Reference.
To, co 
niezbędne – bez 
wysiłku.

Połącz się ze światem

Pokaż, że tu jesteś

Łączność i rozrywka. 
Z 6,5-calowym ekranem 
dotykowym wszystko staje 
się proste.

Zaznacz swoją obecność 
dzięki charakterystycznej 
literze X na słupku C 
SEAT-a Arona.

Wszystko to, co konieczne, aby przejąć pełną kontrolę.
Wykończenie Reference w nowym modelu SEAT Arona 
zapewnia wygodę i prostotę.

Systemy wspomagające kierowcę
• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją 

awaryjnego hamowania
• Ogranicznik prędkości
• Asystent podjazdu (Hill Hold Control)
• Funkcja rekomendacji zmiany biegu

Bezpieczeństwo
• ESC – System stabilizacji toru jazdy z ABS i ASR
• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 

2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa 
kierowcy)

• System kontroli ciśnienia w oponach
• System przypominający o konieczności zapięcia 

pasów na przednich fotelach
• Aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym 

hamowaniu (światła awaryjne + migające 
światła STOP)

• Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)

Komfort
• Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu
• Elektrycznie regulowane lusterka boczne
• Klimatyzacja manualna Climatic
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa 

składane kluczyki)
• Podstawowa tablica przyrządów z komputerem 

pokładowym

Multimedia
• Media System Colour

/ 6,5-calowy kolorowy ekran 
dotykowy 
/ Radio
/ Złącza USB, SD, Aux-in 
/ 6 głośników
/ Bluetooth
/ Wielofunkcyjna kierownica ze 
sterowaniem radiem i telefonem

Oświetlenie
• Podwójne reflektory halogenowe ze 

światłami do jazdy dziennej
• Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 

w technologii LED

Nadwozie
• 16-calowe felgi stalowe (205/60 R16 

92H)

Wnętrze
• Fotel kierowcy z regulacją wysokości
• Składana i dzielona tylna kanapa
• Wielofunkcyjna kierownica ze 

sterowaniem radiem i telefonem
• Gniazdo 12V z przodu
• Podwójna podłoga bagażnika

Główne elementy wyposażenie standardowego:
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Reference R  
Style St  

Full LED FL  
Xcellence XE  

FR FR  
Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie niestandardowe   

Felgi.

Dynamic 17"
Brilliant Silver  St  FL

Dynamic 17"
Nuclear Grey XE

Dynamic 17"
Brilliant Silver FR

Performance 18"
Nuclear Grey XE

Performance 18"
Black R FR

Design 16"
Brilliant Silver R  St  XE

16"

18"

17"

Felgi dodatkowe.
SEAT Sport Line: Wszystkie felgi dodatkowe montowane 
w zakładzie SEAT Sport. Możesz je zamówić przez 
Konfigurator Samochodu i otrzymać wraz ze swoim 
nowym autem.

Piano Black 18" St  XE  FR

Sport Black 18" St  XE  FR

18"

54



Kolory.

Midnight Black R  St  XE  FR  Pirineos Grey R  St  XE  FR  Urban Silver R  St  XE  FR  Candy White R  St  XE  FR  

Eclipse Orange R  St  XE  FR  Mystic Magenta R  St  XE Nevada White R  St  XE  FR  Desire Red R  St  XE  FR  

Mediterraneo Blue R  St  XE  FR  

01 Midnight Black2  
St  XE  FR  

02 Pirineos Grey2 
St  XE  FR  

03 Eclipse Orange2  
St  XE

01

02

03

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Wyposażenie standardowe   
Wyposażenie niestandardowe   

2W wyposażeniu XE i FR lusterka zewnętrzne są w kolorze dachu. 
W wersji St lusterka zewnętrzne są w kolorze nadwozia.

Mystery Blue R  St  XE  FR  
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Sound/ Hill/Nora FR FRXE

Tapicerka.

Orgad Blue Dream ConemaraAcero Clip Titan Black

Edge White Clip Titan Black

R FL

Reference R  
Style St  

Full LED FL  
Xcellence XE  

FR FR  
Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie niestandardowe   

St
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Twoje 
akcesoria.

Wyróżnij się.
To jedyny sposób.

Na czym się skupiasz? Stylistyka? Wyposażenie? 
Spraw, by Twój SEAT Arona był jedyny w swoim 
rodzaju i miał wszystko, czego chcesz.
Przecież jest Twój.
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Zwinny. Lekki. Wytrzymały. Felgi aluminiowe 
Performance w nowym modelu SEAT Arona 
zostały stworzone, aby maksymalnie 
wykorzystać właściwości drogi. Dostępne są 
w rozmiarze 18 cali, w kolorach Piano Black 
lub Piano Black w wersji z połyskiem. Sprawią, 
że się wyróżnisz. Bo przecież dlaczego nie?
Przecież to Twój wybór.

Nadaj samochodowi lekkiego i wyrafinowanego 
stylu dzięki 18-calowym matowym felgom Sport 
Black – to idealne uzupełnienie Twojej podróży.

Nowoczesny design i technologia – dzięki 
18-calowym połyskliwym felgom aluminiowym 
Piano Black wygodnie dotrzesz do dowolnego celu.

SEAT Sport Line: Wszystkie felgi dodatkowe montowane 
w zakładzie SEAT Sport. Możesz je zamówić przez Konfigurator 
Samochodu i otrzymać wraz ze swoim nowym autem.

Felga aluminiowa Sport Black 18"

Felga aluminiowa Piano Black 18"

Technologia 
formy.
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Pakiet dekoracyjny obejmuje wykończenia świateł 
przeciwmgłowych, listwę dekoracyjną bagażnika 
oraz listwy drzwi bocznych. To doskonały wybór, 
by Twoja Arona była jeszcze bardziej oryginalna. 
To styl dorównujący osiągom.

Elementy 
zewnętrzne.

Zaakcentuj swój swobodny styl 
dzięki listwie drzwi bagażnika 
oferowanej w wersji Reflex Silver 
Matt lub Piano Black. To nowy 
poziom wzornictwa.

Listwa drzwi bagażnika

Dodające szyku listwy drzwi 
bocznych, dostępne w wersjach 
Silver i Piano Black. Wyższy poziom 
designu. Indywidualność w każdym 
calu. Styl i elegancja.

Jednoczęściowe listwy świateł 
przeciwmgłowych, dostępne 
w wersjach Fitness Green, 
Sophisticated Pearl Gold, Silver 
i Piano Black, nadają jeszcze 
więcej mocy sportowej stylistyce 
samochodu. Dzięki nim nikt Cię 
nie przeoczy.

Listwy drzwi bocznych

Dopracowane światła przeciwmgłowe
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Wnętrze.

Ochronna mata dla psa

Chcesz, aby Twój SEAT Arona pozostał 
zawsze świeży? Zapewnij swojemu psu 
swobodę, a jednocześnie utrzymaj 
czystość w samochodzie dzięki 
specjalnej macie ochronnej.

Teraz zajmowanie się wyłącznie sobą może być jeszcze 
łatwiejsze. Ta praktyczna i wyszukana gama produktów 
pomoże Ci to osiągnąć. Chcesz więcej cienia?
A może trochę światła? Lub po prostu kilka dodatkowych 
detali, które sprawią, że Twój SEAT Arona będzie idealny? 
Czegokolwiek potrzebujesz, zaznacz w tym siebie i podnieś 
poprzeczkę.

Oświetl wyjście z samochodu 
dzięki dekoracyjnym listwom 
bocznym. Światło zapala się 
po otwarciu drzwi bez żadnej 
instalacji elektrycznej.

01 Podświetlane listwy boczne

Ochrona przed słońcem i chłodem 
we wnętrzu samochodu bez utraty 
widoczności. Dzięki tym elementom 
dodatkowym dobrze przygotujesz 
się na lato.

03 Boczne osłony przeciwsłoneczne

Kontroluj, co dzieje się 
w samochodzie bez odwracania 
uwagi od drogi. Jeśli masz za sobą 
dzieci, jest to idealny dodatek.

02 Dodatkowe lusterko wewnętrzne 04 Mata przy desce rozdzielczej

01

02

03

04

Uzupełnij nowego SEAT-a Arona 
ochronną matą przy desce rozdzielczej 
– oddaje ona ducha Barcelony dzięki 
odwzorowaniu planu miasta.
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Nowy SEAT Arona oferuje dwie opcje elementów 
wykończenia wnętrza: Fitness Green oraz Sophisticated 
Pearl Gold. Możesz przystosować gałkę zmiany biegów, 
kierownicę i inne elementy, aby samochód wyglądał 
równie nowocześnie wewnątrz, jak na zewnątrz.

Indywidualne 
wnętrze.

Uzupełnij dynamikę wnętrza. 
Interesujące elementy dodatkowe 
dostępne w różnych kolorach 
SEAT-a Arona.

Lusterka wewnętrzne

Wygodna i ładna siatka to jednocześnie 
ochrona i praktyczność. Dostępna jest 
również w kolorze czarnym.

Siatka między fotelami

Indywidualne progi drzwi 
przednich ze stali nierdzewnej, 
zapewniające większą ochronę 
oraz przyjemność przy wsiadaniu 
do samochodu. Dostępne są 
również w kolorze srebrnym.

Listwy drzwi bocznych
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Indywidualne 
wnętrze.

Właśnie tak przejmuje się ster. Unikalna 
kierownica o całkowicie nowym 
wyglądzie.  Dodatkowy detal, oferowany 
jest również w kolorze srebrnym. Element 
dostępny tylko z kierownicą skórzaną. 
Niedostępny w wersjach FR i Xcellence.

Jedynka, dwójka, trójka, gaz. To styl 
SEAT-a Arona. Element dostępny jest 
również w kolorze srebrnym. Element jest 
niedostępny z automatyczną skrzynią 
biegów.

Kierownica

Gałka zmiany biegów

Sprytne obudowy kluczyka 
zapewniające ochronę, idealnie 
podkreślając wybór stylistyki 
wnętrza.

Obudowy kluczyka

Podnóżek i pedały

Zawsze najlepsza przyczepność.   
Indywidualne dywaniki 
antypoślizgowe idealne do 
sportowej jazdy.

Dywaniki podłogowe

Wygląd pedałów i podnóżka 
dostosowany tylko do Ciebie. Element 
dostępny jest również w kolorze 
srebrnym. Wykończenie pedałów jest 
niedostępne z automatyczną skrzynią 
biegów. Elementy te nie są dostępne 
w samochodach z kierownicą po prawej 
stronie.



Dobrze 
jest go mieć.

Wybór.
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Transport.

Składany, metalowy uchwyt na 
rower montowany do tylnego 
haka holowniczego mieści dwa 
rowery. Dzięki niemu będziesz 
jeszcze bardziej mobilny.

Tylny uchwyt na rower

Twoją pasją są narty? Ten 
uchwyt jest przystosowany do 
transportu nart i desek 
snowboardowych – dzięki niemu 
dojedziesz na każdy stok.

Tylny uchwyt na narty

Dzięki gamie sprytnych i praktycznych 
akcesoriów transportowych w nowym 
modelu SEAT Arona masz pewność, że 
dotrzesz do celu bez problemu.
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Niski profil i wytrzymałość. Cokolwiek 
chcesz ze sobą zabrać, ten wygodny 
hak holowniczy zapewni Tobie 
nieograniczone możliwości transportu.

Hak holowniczy

Transport.



Życie jest pełne niespodzianek – dlatego zawsze 
należy być przygotowanym na wszystko.

Transport.

Wybierasz się w góry? Ten uchwyt na 
narty został zaprojektowany specjalnie 
dla rodzin. Może pomieścić 2-3 pary 
nart lub 2–4 deski snowboardowe.

Uchwyt na narty

Gotowe do działania. Belki dachowe 
przeznaczone specjalnie do nowego 
SEAT-a Arona. Idealne do pozostałych 
akcesoriów dachowych. Oferowane 
wraz z zamkiem antykradzieżowym.

Belki dachowe

Doskonały na rodzinne podróże, 
chroni bagaże przed deszczem. 
Stylowy, aerodynamiczny, łatwy 
w składaniu i mocowaniu. Otwiera 
się z obu stron, jest montowany 
na belkach dachowych.

Bagażnik dachowy

Uwielbiasz jazdę rowerem? 
Aerodynamiczna rama aluminiowa 
jest idealna do przewozu rowerów. 
Mocowana na belkach dachowych, 
oferowana wraz z zabezpieczeniem 
antykradzieżowym.

Dachowy uchwyt na rower
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Zabezpieczenia.

Zabezpiecz swojego nowego SEAT-a Arona 
dodatkowymi akcesoriami. Nasza gama praktycznych 
produktów, pozwoli Ci utrzymać wszystko na swoim 
miejscu i w idealnym stanie.

Specjalna kratka służąca do 
oddzielania przestrzeni 
pasażerskiej od bagażnika, 
łatwy demontaż bez 
dodatkowych narzędzi, idealna 
do transportu zwierząt.

Odporna. Wodoszczelna. Łatwa 
w montażu i czyszczeniu. Antypoślizgowa. 
Możesz śmiało przewieźć swoim SEAT-em 
Arona co tylko chcesz.

01 Kratka oddzielająca

Przednie i tylne chlapacze chronią Twojego 
SEAT-a Arona przed żwirem, błotem i innymi 
zanieczyszczeniami występującymi na 
drodze. Proste i skuteczne.

03  Chlapacze

Możesz zabezpieczyć swojego nowego 
SEAT-a łatwą w mocowaniu, dwustronną 
wykładziną do bagażnika. To idealny 
sposób zabezpieczenia samochodu 
przed zabrudzeniami i cieczami.

02 Dwustronna wykładzina do bagażnika 04 Półsztywna mata bagażnikowa

01

02

03

04
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Nowego SEAT-a Arona można wyposażyć w indywidualne 
foteliki i elementy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, 
a także w najnowocześniejsze systemy informacji i rozrywki, 
aby każdy miał co robić podczas podróży. Chroń tych, którzy 
są najważniejsi oraz skutecznie skracaj im czas podróży.

Kontroluj, co dzieje się za Tobą, a jednocześnie 
zapewnij rozrywkę dzieciom. Ten ładowany 
ekran z dwiema kamerami zawiera w sobie 
mapy Europy w rozdzielczości HD. Oferowany 
jest wraz z uchwytem na przyssawkę 
i stojakiem. Dzięki niemu Ty zawsze znasz 
drogę, a Twoje dzieci są zajęte w podróży.

Odpowiedni dla kategorii wagowych II, III (15 
kg – 36 kg). Instalowany z wykorzystaniem 
pasa bezpieczeństwa lub w systemie iSOFiX 
plus samochodowy pas bezpieczeństwa. 
Oparcie z regulowaną wysokością. Pokrycie 
fotelika można zdejmować i prać.

Navlet 7"

Fotelik Peke G1 Kidfix

System 
Infotainment 
i bezpieczeń-
stwo.
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Wielofunkcyjna kosmetyczka, którą 
można położyć lub zawiesić. Zawiera 
kilka przegród oraz wyjmowaną 
torebkę foliową służącą do 
przewożenia cieczy w bagażu 
podręcznym samolotu. 
Wygrawerowane logo SEAT.
 
Materiał: 100% poliester 
Podstawa: poliuretan hydrofobowy 
Wymiary: 300×120×245 mm
Kolor: niebiesko-piaskowy
Nr ref.: 6H1087317 HAJ

Notes o miękkim wykończeniu 
i elastycznej okładce 
z niewielkim logo SEAT, 
pozioma, elastyczna opaska, 
kartki gładkie, 224 strony, na 
pierwszej stronie zarys 
samochodu, zakładka.
 
Materiał: papier
Podstawa:  215×150×17 mm
Kolor: granatowo-brązowy 
Nr ref.: 6H1087216 HAJ

Linia 
Crossover.

Notes

Kosmetyczka



Przegląd
i serwis.

Chcesz optymalnie 
wykorzystać swojego SEAT-a?

Zespół serwisowy SEAT pomoże Ci utrzymać 
samochód w idealnym stanie technicznym.

We wszystkich naprawach wykorzystujemy 
wyłącznie oryginalne części marki SEAT. Dzięki temu 
masz pewność, że Twoja Arona otrzymuje wszystko 
to, co najlepsze.
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SEAT Care to połączenie 5-letniej gwarancji 
z Pakietami Serwisowymi. Nie musisz się 
martwić o koszty naprawy i serwisowania 
auta przez 5 lat lub 150 000 km (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.

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 z limitem przebiegu do 150 000 km, 
jednak w okresie pierwszych 2 lat od momentu 
wydania auta gwarancja nie ma limitu kilometrów. 
Poza tym każdy samochód objęty jest 3-letnią 
gwarancją na powłokę lakierowaną i 12-letnią 
gwarancją na perforację nadwozia.

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 Aronie. 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.
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Ochrona środowiska.

EKO-wskazówki: zalecenia dotyczące 
wydajnej i ekologicznej jazdy.

Trener ekologicznej jazdy pomaga kierowcy 
w bardziej ekonomicznej jeździe, wskazując 
na niepotrzebne czynności przyspieszania 
i hamowania.

Ekologiczna jazda   

Występowanie materiałów odnawialnych, takich 
jak bawełna, kauczuk naturalny i celuloza/papier 
w różnych częściach samochodu.

Materiały odnawialne 

Emisja CO2 jest niższa niż 120 g/km we 
wszystkich silnikach, modele z silnikami Diesla 
mają oznaczenie wydajności A.

Współczynnik aerodynamiki wynosi 0,375.

Wszystkie silniki o standardzie EU6 są 
wyposażone w system Start/Stop i system 
odzysku energii, a także spełniają wymagania 
dotyczące emisji.

CO2   

Ekonomiczne silniki o doskonałych osiągach 
ze średnim spalaniem 4l/100km.

Modułowy układ pozwala zmniejszyć liczbę 
podzespołów i części, dzięki czemu podwozie 
jest lżejsze.

Silniki   

Silniki Diesla są wyposażone w układ 
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR),
który ogranicza do minimum emisję tlenków 
azotu.

Jakość powietrza   

Zastosowanie reflektorów Full LED oraz 
świateł do jazdy dziennej LED, pozwoliło 
ograniczyć zużycie energii elektrycznej oraz 
wydłużyć przewidywany okres eksploatacji 
reflektorów.

Światła   

Pełna zgodność z obowiązującymi 
przepisami w zakresie hałasu dzięki 
ulepszeniom w układzie wydechowym 
i pakiecie akustycznym. 

Akustyka   

Nowe opony o niskim oporze toczenia.

Opony   

Zastosowane w układzie ulepszenia pozwoliły na 
zmniejszenie ciężaru i objętości pełnego zbiornika, 
bez utraty jego autonomiczności.

Zbiornik paliwa   

Ograniczenie ciężaru o 15% dzięki 
optymalizacji ram foteli.

Fotele        

Zastosowanie nowego czynnika 
chłodzącego R1234YF, redukuje możliwy 
wpływ na globalne ocieplenie o 99,7%. 

Klimatyzacja 

Zakład produkcyjny    

W latach 2010–2016 emisja CO2 podczas 
produkcji jednego samochodu zmniejszyła 
się o 66%, a zużycie energii na każdy 
samochód – o 18%. Automatyzacja części 
procesu produkcji pozwoliła na ograniczenie 
użycia lakierów o 20%.

 

Emisja lotnych związków organicznych (VOT) 
została również ograniczona o 86 g na jeden 
samochód. Zastosowanie wosku 
bezrozpuszczalnikowego, umożliwiło 
zmniejszenie materiału o 92%.

Cele marki SEAT w zakresie rozwoju technologicznego dla ochrony środowiska.

Ochrona klimatu.  Ochrona zasobów naturalnych.  Ochrona zdrowia.
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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 niniejszym katalogu, 
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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