ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY

CREATED IN BARCELONA
Miejsce naszego pochodzenia silnie nas
inspiruje. To w Barcelonie odnajdujemy
pasję i kreatywność, które są też
zakodowane w naszych genach. Nie ma
lepszego miasta do tworzenia tego, co
przekracza granice wyobraźni niż takie,
w którym każda ulica jest inspiracją.
We wszystkim, co robimy widoczna jest
doskonałość i żywiołowość Barcelony.
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SEAT ATECA

Doświadczaj
więcej.
Każdego dnia.
LUBISZ ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA? Usiądź
za kierownicą pierwszego SUV-a
w historii SEAT-a, a każda podróż
wypełni się kilometrami niezapomnianych
wrażeń – niezależnie od tego,
czy jedziesz na spotkanie z przyjaciółmi,
samotną przejażdżkę czy do pracy.
Po prostu doświadczaj więcej.
Każdego dnia.
W każdym momencie.

|
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SEAT ATECA

Codziennie
więcej.
ZACZNIJ DZIEŃ OD ZASTRZYKU POZYTYWNEJ
ENERGII! Z nowym SEAT-em Ateca każdy
dzień stanie się przyjemniejszy. Codziennie
witać Cię będą światła LED w lusterkach
oraz pełne światła LED, których design
i możliwości perfekcyjnie pasują do
Twojego stylu życia, zapewniając Ci
bezpieczeństwo oraz niedoścignioną
przyjemność z jazdy.

|
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SEAT ATECA

Przyciąga
wzrok –
gdziekolwiek jest.
DOSKONAŁA, HARMONIJNA LINIA NADWOZIA
KAŻDEGO DNIA POZWOLI CI POCZUĆ SIĘ
WYJĄTKOWO. SEAT Ateca to kwintesencja
dynamicznego designu hiszpańskiej marki.
Wysoki dach, eleganckie przetłoczenia i 19”
felgi tworzą wyrazisty styl charakterystyczny
dla sportowych aut. Całość podkreślają
chromowane elementy nadwozia - podwójny
wydech oraz obramowania szyb, a także relingi
w kolorze srebrnym. Wszystko to sprawia,
że SEAT Ateca przyciąga wzrok i budzi
niepohamowaną radość z każdego kilometra
podróży.

|
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SEAT ATECA

Każdy dzień
staje się
piękniejszy.
BEZ WZGLĘDU NA TO, DOKĄD JEDZIESZ, czy
chcesz zapakować plecak z laptopem, torbę
na siłownię czy po prostu zakupy,
elektrycznie i bezdotykowo otwierane drzwi
bagażnika podniosą się automatycznie.
Wystarczy, że przesuniesz stopę pod tylnym
zderzakiem, a bagażnik otworzy się lub
zamknie samoczynnie.

|
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SEAT ATECA

Optymalna
przestrzeń
na każdą
okazję.
RAZ NA JAKIŚ CZAS ZDARZAJĄ SIĘ SYTUACJE,
KIEDY PRZYDAJE SIĘ TROCHĘ WIĘCEJ
MIEJSCA. Szczególnie w drodze na
wymarzony urlop, podczas zakupów czy
w trakcie weekendowego wypadu za miasto.
SEAT Ateca zapewnia 485-litrowy bagażnik
w wersji z napędem na 4 koła i 510-litrowy
z napędem na 2 koła, który z łatwością
rozszerzysz do 1604 litrów – funkcjonalnej
przestrzeni nigdy dość.

|

12 13

SEAT ATECA

Gorące
powitanie.
CHŁODNE PORANKI NIE ZACHĘCAJĄ DO
WYJŚCIA Z DOMU? Na szczęście z SEAT-em
Ateca zawsze możesz liczyć na gorące
powitanie – wszystko dzięki ogrzewaniu
postojowemu. Z kolei o wyjątkową atmosferę
podróży zatroszczy się m.in. pulsujący
niczym bicie serca przycisk bezkluczykowego
uruchamiania samochodu.

|
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SEAT ATECA

Praktyczny
komfort.
NAWET W DRODZE DO PRACY POZOSTAJESZ
W ŁĄCZNOŚCI ZE ŚWIATEM.
Na 8” ekranie dotykowym skorzystasz
z mobilnych aplikacji, a dzięki ładowaniu
indukcyjnemu zapomnisz, jak to jest, gdy
w Twoim telefonie wyczerpuje się
bateria. Nie musisz też obawiać się manewrów
parkowania. W kamerze cofania zobaczysz
wszystko, co dzieje się za Twoim autem,
a jeśli zechcesz, asystent parkowania
pokieruje samochodem tak, aby idealnie
zmieścił się w miejscu parkingowym.

|
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SEAT ATECA

Doskonały
na każdej
trasie.
NAPĘD NA 4 KOŁA CZY DWUSPRZĘGŁOWA
SKRZYNIA AUTOMATYCZNA DSG to tylko
niewielka część z najnowszych
technologii ukrytych pod maską SEAT-a Ateca.
Z pomocą pokrętła Driving Experience
możesz wybrać między normalnym,
sportowym, ekonomicznym i indywidualnym
trybem jazdy. Dodatkowo, napęd na dwie osie
pozwoli Ci na łatwe pokonywanie bezdroży.

|
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SEAT ATECA

Dynamiczna
i bezpieczna
jazda.
KONIEC PROBLEMU MARTWEGO POLA!
Wyposażyliśmy nowego SEAT-a Ateca
w rozwiązanie ułatwiające codzienną jazdę
– system monitorowania martwego pola. Każdy
kilometr podróży staje się bezpieczniejszy, gdy
Twój samochód ostrzega Cię o pojazdach,
których nie widzisz, automatycznie zatrzymując
się, jeśli podczas wyjazdu z miejsca
postojowego na jego drodze nagle pojawi się
inny samochód.
Z kolei Aktywny Tempomat (ACC) pomoże Ci
zachować odpowiednią odległość od pojazdu
poprzedzającego.
Innym systemem dbającym o bezpieczeństwo
jest Asystent Jazdy w korku, który kontroluje
przyspieszanie i hamowanie, dbając
o optymalną odległość od innych samochodów,
gdy utkniesz w długim korku.

|
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SEAT ATECA

Najwyższa
jakość wnętrza.
PRZYJEMNIE JEST MIEĆ SAMOCHÓD,
KTÓRY POZWALA USIĄŚĆ WYGODNIE
I ODPOCZĄĆ. Nowy SEAT Ateca został
wykończony materiałami najwyższej jakości,
a komfort prowadzenia podnosi skórzane obicie
kierownicy i drążka zmiany biegów. Poczucie
luksusu podkreśla tapicerka Alcantara, która
jest w standardowym wyposażeniu wersji
Xcellence. Natomiast o łatwe korzystanie
ze wszystkich funkcji samochodu dba
ergonomiczny kształt deski rozdzielczej.
Wszystkie te elementy, w połączeniu
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły,
zamieniają każdą podróż w czystą
przyjemność.

|
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SEAT ATECA

Przyjemna
droga do domu.
POWRÓT DO DOMU ZAWSZE POWINIEN
SPRAWIAĆ RADOŚĆ. LED-owe oświetlenie
wnętrza z możliwością wyboru koloru
pozwoli Ci zobaczyć świat w zupełnie innych
barwach. Wybierz jeden z ośmiu kolorów
– od Ice White po Sunset Orange – i stwórz
niepowtarzalny nastrój. Oświetlenie idealnie
komponuje się ze stylistyką wnętrza,
kształtem drzwi i Twoim charakterem, dając
efekt harmonii i elegancji, którego
oczekujesz od samochodu.

|
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SEAT ATECA

Doświadczaj
więcej.
Każdego dnia.
INNY PUNKT WIDZENIA. Gdy codzienność
staje się radością, zaczynasz dostrzegać
rzeczy, których wcześniej nikt nie zauważał.
Z najnowszymi technologiami i stylowym
wykończeniem wnętrza przeżyjesz więcej i
będziesz czekał na kolejne podróże – tak jak
na chwile spędzone z SEAT-em Ateca.

|
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SEAT ATECA

TAK WYGLĄDA PEWNOŚĆ SIEBIE.

SEAT Ateca wraz z pewnością siebie wkracza w codzienność, dzięki
wyróżniającemu się, dynamicznemu stylowi, widocznemu w każdej ostrej
linii nadwozia. W środku wszystko pomyślano tak, aby codzienność
zmienić w przyjemność. A teraz możemy pójść o krok dalej dzięki SEAT-owi
Ateca w wersji FR, charakteryzującej się osiągami i mocą. Codzienność
przekracza oczekiwania dzięki napędowi Dynamic 4 Wheel Drive.

|

30 31

Kochasz jeździć?

TRIM

FR

Zapraszamy do nowego SEAT-a Ateca FR, w którym
praktyczność miejskiego SUV-a łączy się z dynamicznym
napędem na 4 koła samochodu mogącym sprostać
wyzwaniom każdej drogi.

OSIĄGI KLASY PREMIUM.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
 SEAT Drive Profile - 6 profili jazdy dla
aut z napędem 4Drive, 4 profile jazdy
dla aut z napędem na 2 koła
 P akiet wspomagania jazdy BASIC
ASSISTANT
/ Asystent świateł drogowych
/ Asystent pasa ruchu
 A systent parkowania z czujnikami
parkowania z przodu i z tyłu
 K amera cofania
KOMFORT
 P akiet zimowy:
/ Podgrzewane przednie fotele,
/ Spryskiwacze reflektorów z
podgrzewaniem płynu w
spryskiwaczach i wskaźnikiem
poziomu płynu

WNĘTRZE
 Sportowe przednie fotele z Alcantary
w kolorze czarnym
 Elektryczna regulacja fotela kierowcy
 Wnętrze FR z czarnymi elementami
dekoracyjnymi konsoli środkowej
 C zarna podsufitka
 Aluminiowe nakładki progowe w
przednich drzwiach
 Aluminiowe nakładki na pedały
 L ampki LED do czytania z przodu i z
tyłu
 Oświetlenie wnętrza LED z
możliwością wyboru koloru
 Oświetlenie przestrzeni na nogi z
przodu i z tyłu

MULTIMEDIA
 Media System Plus:
/ 8-calowy kolorowy ekran dotykowy
z czujnikiem zbliżeniowym
/ Radio z CD/ MP3/ WMA
/ Złącza 2xUSB z obsługą urządzeń
Apple, SD, Aux-in
/ 8 głośników
/ Bluetooth® (strumieniowe
przesyłanie muzyki i prowadzenie
rozmów telefonicznych)
/ Funkcja rozpoznawania mowy i
sterowania głosem
/ Rozbudowana tablica przyrządów z
3,5 calowym wyświetlaczem

Ekskluzywne 19-calowe felgi FR i dynamiczny
napęd na 4 koła dają modelowi Ateca FR
prawdziwie sportową osobowość.

|
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Każdy centymetr nowego SEAT-a Ateca FR
wyraża jego sportowe możliwości.

W środku SEAT Ateca FR pełny jest detali,
z którymi codzienność staje się
niecodzienna.

NADWOZIE
 18-calowe felgi aluminiowe
„PERFORMANCE” 36/3
 P rzyciemniane szyby
 Zewnętrzny pakiet FR:
/ Relingi dachowe w kolorze czarnym
/ Elementy ochronne nadkoli i progi
FR lakierowane w kolorze nadwozia
/ Spojler FR w kolorze nadwozia
/ Czarne spojlery boczne z tyłu

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

WERSJE WYPOSAŻENIA

Wyższy poziom

Xcellence

Doskonałą jakość SEAT-a Ateca i jego elegancję
podkreślają chromowane wykończenia.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I KOMFORT JAZDY

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
 SEAT Drive Profile - 6 profili jazdy dla
aut z napędem 4Drive, 4 profile jazdy
dla aut z napędem na 2 koła
 P akiet wspomagania jazdy BASIC
ASSISTANT
/ Asystent świateł drogowych
/ Asystent pasa ruchu
 A systent parkowania z czujnikami
parkowania z przodu i z tyłu
 K amera cofania
KOMFORT
 System bezkluczykowego dostępu
i uruchamiania samochodu KESSY
 P akiet zimowy:
/ Podgrzewane przednie fotele,
/ Spryskiwacze reflektorów
z podgrzewaniem płynu
w spryskiwaczach i wskaźnikiem
poziomu płynu

WNĘTRZE
 Sportowe przednie fotele z Alcantary
w kolorze brązowym
 Wnętrze XCELLENCE z brązowymi
elementami dekoracyjnymi konsoli
środkowej
 C zarna podsufitka
 Aluminiowe nakładki progowe
w przednich drzwiach
 L ampki LED do czytania z przodu
i z tyłu
 Oświetlenie wnętrza LED
z możliwością wyboru koloru
 Oświetlenie przestrzeni na nogi
z przodu i z tyłu

MULTIMEDIA
 Media System Plus:
/ 8-calowy kolorowy ekran dotykowy
z czujnikiem zbliżeniowym
/ Radio z CD/ MP3/ WMA
/ Złącza 2xUSB z obsługą urządzeń
Apple, SD, Aux-in
/ 8 głośników
/ Bluetooth® (strumieniowe
przesyłanie muzyki i prowadzenie
rozmów telefonicznych)
/ Funkcja rozpoznawania mowy
i sterowania głosem
/ Rozbudowana tablica przyrządów
z 3,5 calowym wyświetlaczem

Oświetlenie LED w lusterkach witające Cię
każdego dnia.
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Innowacyjne, pełne światła LED dbają
o bezpieczeństwo, podkreślając
jednocześnie dynamiczny design.

Z pokrętłem Driving Experience dopasujesz
tryb jazdy do swoich potrzeb.

NADWOZIE
 18-calowe felgi aluminiowe
„PERFORMANCE” 36/1
 P rzyciemniane szyby
 Zewnętrzny pakiet CHROM:
/ Relingi dachowe w kolorze
srebrnym
/ Czarne elementy ochronne nadkoli
/ Chromowane obramowania okien

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

WERSJE WYPOSAŻENIA

Style
TECHNOLOGIA I STYL W KAŻDEJ PODRÓŻY

Odrobina luksusu

Praktyczny na co dzień

Z tym wyposażeniem jazda będzie niezwykle komfortowa.
Wersja Style dostępna jest z m.in. tempomatem
i czujnikami parkowania.

W tej wersji wyposażenia znajdziesz wszystko, czego
potrzebujesz, aby cieszyć się codzienną jazdą.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:

Główne elementy wyposażenia standardowego:

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
 Tempomat
 SEAT Drive Profile dla aut z napędem
4Drive: 6 profili jazdy.
 A systent zjazdu ze wzniesienia dla
aut z napędem 4Drive
 C zujniki parkowania z tyłu
z optycznym systemem
parkowania
KOMFORT
 Automatyczna klimatyzacja
dwustrefowa Climatronic
 Rozbudowana tablica przyrządów
z komputerem pokładowym
z monochromatycznym ekranem 3,5”
TFT
 P akiet praktyczny:
/ Czujnik deszczu
/ Czujnik zmierzchu (automatyczne
światła)
/ Automatyczna funkcja opóźnionego
wyłączania świateł „Coming and
Leaving Home”
/ Automatycznie ściemniające się
lusterko wsteczne
 Elektrycznie regulowane,
podgrzewane i składane lusterka
boczne
MULTIMEDIA
 Media System Colour:
/ 5-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio
/ Złącza USB, SD, Aux-in
/ 6 głośników
/ Bluetooth® (strumieniowe
przesyłanie muzyki i prowadzenie
rozmów telefonicznych)

Dzięki systemom multimedialnym z nawet 8”
ekranem rozrywka jest przyjemniejsza,
a kontakt ze światem łatwiejszy.
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Przednia część SEAT-a Ateca przykuwa
wzrok potężnym grillem z chromowanym
obramowaniem.

Tylna część SEAT-a Ateca zawdzięcza swój
wyjątkowy charakter światłom LED.

OŚWIETLENIE
 P rzednie światła przeciwmgielne z
funkcją doświetlania zakrętów
 Pełne światła LED
 Tylne światła LED
 Oświetlenie powitalne LED
w lusterkach bocznych
WNĘTRZE
 F otel kierowcy i pasażera z regulacją
wysokości i podparcia odcinka
lędźwiowego
 Funkcja łatwego składania tylnych
siedzeń
 Chromowane elementy dekoracyjne
deski rozdzielczej
 Wnętrze Style z ciemnoszarymi
elementami dekoracyjnymi konsoli
środkowej
 W ielofunkcyjna kierownica i gałka
zmiany biegów obszyte skórą
 Łopatki do zmiany biegów przy
kierownicy dla DSG
 Podłokietnik w drugim rzędzie
siedzeń
 Schowek na okulary w podsufitce
 Z amykany schowek pod fotelem
kierowcy
 L ampki do czytania z przodu i z tyłu
 Oświetlenie przestrzeni na nogi
z przodu
 Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
 K ieszeń w oparciu przednich foteli
 Osłony przeciwsłoneczne kierowcy
i pasażera z zamykanymi
i podświetlanymi lusterkami, ze
schowkiem na karty po stronie
kierowcy

NADWOZIE
 17-calowe felgi aluminiowe
„DYNAMIC” 36/1
 L usterka boczne i klamki w kolorze
nadwozia
 Zewnętrzny pakiet BLACK:
/ Czarne relingi dachowe
/ Czarne elementy ochronne nadkoli

Reference
BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA TO STANDARD

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
 System kontroli odstępu Front Assist
z funkcją awaryjnego hamowania
 System kontroli ciśnienia powietrza
w oponach
 System rozpoznawania zmęczenia
 Funkcja rekomendacji zmiany biegu
 Ogranicznik prędkości
 A systent podjazdu (Hill Hold Control)
BEZPIECZEŃSTWO
 7 poduszek powietrznych (2
przednie, 2 boczne, 2 kurtyny
powietrzne, poduszka kolanowa
kierowcy)
 E SC - System stabilizacji toru jazdy
z ABS i ASR
 X DS - Elektroniczna blokada
mechanizmu różnicowego
 Z aczepy ISOFIX i Top Tether przy
tylnych siedzeniach (dla dwóch
fotelików dziecięcych)

 Chromowane obramowanie osłony
chłodnicy
OŚWIETLENIE
 Światła LED do jazdy dziennej
 Podwójne halogenowe reflektory
przednie
WNĘTRZE
 F otel kierowcy z regulacją wysokości
 W ielofunkcyjna kierownica obszyta
skórą
 Podłokietnik z przodu z regulacją
wzdłużną oraz zintegrowanym
schowkiem
 Gniazdo 12V z przodu
 L ampki do czytania z przodu
 Składana i dzielona tylna kanapa
 D ywaniki welurowe z przodu i z tyłu

KOMFORT
 K limatyzacja manualna Climatic
 Podstawowa tablica przyrządów
z komputerem pokładowym
 Elektromechaniczny hamulec
postojowy
 Elektrycznie sterowane szyby boczne
z przodu i z tyłu
 Elektrycznie regulowane lusterka
boczne
 Centralny zamek ze zdalnym
sterowaniem, dwa składane kluczyki
MULTIMEDIA
 Bluetooth®
 Media System Touch:
/ 5-calowy ekran dotykowy,
/ Radio z odtwarzaczem MP3/WMA
/ Złącza USB, SD
/ 4 głośniki
NADWOZIE
 16-calowe felgi stalowe „URBAN”
36/1
 Dojazdowe koło zapasowe

Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

WERSJE WYPOSAŻENIA

Dzięki 5” Media System Touch rozrywka dla
całej rodziny jest dostępna na wyciągnięcie
ręki.
Pełna lista wyposażenia dostępna jest w cenniku

Skórzana kierownica wielofunkcyjna już
w podstawowej wersji świadczy o jakości
wykończenia i dbałości o detale.

Elektryczne lusterka mogą składać się
automatycznie, aby uniknąć uszkodzenia.

KOŁA

16 CALI

18 CALI

17 CALI

URBAN 36/01

DESIGN 36/01*

R

DYNAMIC 36/01

R

18 CALI

DYNAMIC MACHINED 36/02

St

PUIGMAL SILVER
575071498 1BC

St

19 CALI

19 CALI

PUIGMAL BLACK
575071498 041

ANETO BLACK
575071499 041

ANETO SILVER
575071499 1BC

19 CALI

Reference /R/
Style /St/
Xcellence /XE/
SEAT Sport Line /SL/
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne

PERFORMANCE 36/01

|
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XE

PERFORMACE MACHINED 36/02

St XE

PERFORMANCE 36/03

FR

EXCLUSIVE MACHINED 36/01

XE

EXCLUSIVE MACHINED 36/02

FR

ANETO BLUE
575071499 SR5

ANETO ORANGE
575071499 X2U

ANETO RED
575071499 S3H

*Dostępne jedynie z pakietem Design: felgi aluminiowe
DESIGN 36/1, klamki i lusterka w kolorze nadwozia.

KOLORY

MEDITERRANEAN BLUE

BILA WHITE

R St XE

LAVA BLUE

NEVADA WHITE

R St XE

RODIUM GREY

FR

R St XE FR

R St XE FR

BRILLIANT SILVER

R St XE

BLACK MAGIC

R St XE FR

CAPUCCINO BEIGE

R St XE

Reference /R/
Style /St/
Xcellence /XE/
FR /FR/
Serial
*SOP wk32
Mediterranean Blue dostępny do listopada 2017

MAGNETIC BROWN

|
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R St XE

SAMOA ORANGE

R St XE FR

VELVET RED*

R St XE FR

ENERGY BLUE

R St XE

Energy Blue dostępny od listopada 2017

TAPICERKA

CLOTH COMFORT SEATS AS

CLOTH COMFORT SEATS BB

R

ALCANTARA® / PVC SPORT SEATS BB+PL3

LEATHER SPORT SEATS BB+WL1

St

LEATHER BROWN SPORT SEATS EE+WLB

St

LEATHER SPORT SEATS DV+WL1

St

LEATHER SPORT SEATS ME + WL1

XE

FR

XE

Reference /R/
Style /St/
Xcellence /XE/
FR /FR/
Standard
Optional
The images refer to the upholsteries, for the interior

ALCANTARA® / TEXTILE / BROWN SPORT SEATS EE

|
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XE

ALCANTARA® / TEXTILE / PVC SPORT SEATS DV+PL3

XE

ALCANTARA® / TEXTILE / PVC SPORT SEATS ME

FR

combinations please check the Car Configurator.

AKCESORIA

DODATKI, KTÓRE UŁATWIAJĄ PODRÓŻOWANIE

Niezależnie od tego, jakie masz plany, kilka praktycznych rozwiązań sprawi, że każdy
dzień będzie czystą przyjemnością. Odkryj akcesoria stworzone specjalnie dla nowego
SEAT-a Ateca.
Chcesz nadać swojemu SEAT-owi wyjątkowego charakteru? Potrzebujesz nieco więcej
miejsca do przewożenia tego, co dla Ciebie ważne? A może po prostu chcesz uprzyjemnić
sobie każdy dzień za kółkiem? Bez względu na to, czego szukasz, tutaj to znajdziesz.

|
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PAKIET STYLISTYCZNY

W KOLORZE SAMOA ORANGE
Przedni pakiet stylistyczny: 575071617
Listwa w dolnej części osłony przedniego zderzaka
w kolorze Samoa Orange: 575071365A X2U
Tylny pakiet stylistyczny: 575071617C
Listwa w dolnej części osłony tylnego zderzaka w kolorze
Samoa Orange: 575071365 X2U
19” Felgi aluminiowe w kolorze Samoa Orange:
575071499 X2U
Lusterka w kolorze Samoa Orange: 575072530 X2U
Sportowy układ wydechowy: 575072000/A/B

PAKIET STYLISTYCZNY

W KOLORZE EMOCION RED
Przedni pakiet stylistyczny: 575071617
Listwa w dolnej części osłony przedniego zderzaka
w kolorze Emocion Red: 575071365 S3H
Tylny pakiet stylistyczny: 575071617B
Listwa w dolnej części osłony tylnego zderzaka
w kolorze Emocion Red: 575071365A S3H
19”Felgi aluminiowe w kolorze Emocion Red:
575071499 S3H
Lusterka w kolorze Emocion Red: 575072530 S3H
Sportowy układ wydechowy: 575072000/A/B

PAKIET STYLISTYCZNY

Zewnętrzny pakiet Silver
Elementy dekoracyjne przedniego zderzaka: stylizowana frontowa część, elementy
podkreślające off-roadowy charakter auta.
Elementy dekoracyjne tylnego zderzaka: stylizowane elementy podkreślające off-roadowy
charakter auta. Trzy wersje rury wydechowej – Blind, Double i Sport – dostępne w czterech
pakietach stylistycznych. Wydech typu Sport nie jest dostępny z napędem 4Drive.

Przedni pakiet stylistyczny: 575071617 / Przednia wstawka kolorystyczna: 575071365 Z76
Tylny pakiet stylistyczny: 575071617C / Tylna wstawka kolorystyczna: 575071365A Z76
19 Felgi aluminiowe: 575071499 1BC / Lusterka: 575072530 Z76 Wydech typu Sport:
575072000/A/B

|
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PAKIET STYLISTYCZNY

W KOLORZE MYSTERY BLUE
Przedni pakiet stylistyczny: 575071617
Listwa dolnej części osłony przedniego zderzaka
w kolorze Mystery Blue: 575071365 UP7
Tylny pakiet stylistyczny: 575071617A
Listwa w dolnej części osłony tylnego zderzaka w kolorze
Mystery Blue: 575071365A UP7
19” Felgi aluminiowe w kolorze Mystery Blue:
575071499 SR5
Lusterka w kolorze Mystery Blue: 575072530 UP7
Sportowy układ wydechowy: 575072000/A/B

NADWOZIE

Naklejki dekoracyjne
Komplet zewnętrznych naklejek dekoracyjnych
zawiera: kolorowe naklejki winylowe; 2 na maskę,
2 na drzwi po każdej stronie pojazdu oraz na
pokrywę bagażnika, instrukcję montażu, łopatkę
oraz opakowanie mydła do montażu przy użyciu
wody.
Naklejki Mystery Blue: 575071316 UP7
Naklejki Samoa Orange: 575071316 X2U
Naklejki Emocion Red: 575071316 S3H
Naklejki Crossover Silver: 575071316 Z76

|
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NADWOZIE

NADWOZIE

Listwy drzwi bocznych

Obramowanie osłony
chłodnicy

Listwy drzwi bocznych dostępne są w kolorze
srebrnym. Składają się z 2 części, które montuje
się w dolnej części drzwi.
575071328 Z76

Chromowane obramowanie osłony chłodnicy
składa się z jednej części i przykrywa zewnętrzną
krawędź dolnego grilla.
575071005

NADWOZIE

Obramowanie świateł
przeciwmgielnych
Obramowanie obejmuje 2 elementy - 1 na każde
światło, który pokrywa zewnętrzną krawędź
świateł przeciwmgielnych.
575071004

NADWOZIE

NADWOZIE

Listwa tylnej klapy

Sportowy wydech

Błyszcząca, srebrna listwa została
zaprojektowana, aby nadać wyjątkowy styl tylnej
części pojazdu.

Układ wydechowy składający się
z dwóch matowych, pełnych rur wydechowych,
które zwiększają wydajność i moc silnika. Wydech
typu Sport nie jest dostępny z napędem 4Drive.

575071360
575072000 / 575072000A / 575072000B

|
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WNĘTRZE

WNĘTRZE

Wewnętrzny pakiet
Mystery Blue

Wewnętrzny pakiet
Samoa Orange

WNĘTRZE

WNĘTRZE

Wewnętrzny pakiet
Emocion Red

Wewnętrzny pakiet
Crossover Silver

WNĘTRZE

Elementy dekoracyjne
Wewnętrzne elementy dekoracyjne zastosowano przy
desce rozdzielczej, wylotach powietrza, centralnej
konsoli i drzwiach. Elementy dopasowane są do
oryginalnych części. Sprawdź zgodność dodatków
z konfiguracją i wersją pojazdu oraz kolorem
wykończenia.

|
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WNĘTRZE

WNĘTRZE

WNĘTRZE

OCHRONA

WNĘTRZE

Folia na progach bocznych

Podświetlane progi boczne

Progi ze stali nierdzewnej

Osłony kluczyków

Ekspres do kawy

Czarny samoprzylepny, arkusz, z nazwą modelu, kształtem
odpowiadający progom i chroniący tam, gdzie wsiadają
pasażerowie. Zawiera instrukcję i elementy montażowe.

Z podświetlaną nazwą modelu, zabezpieczają wejście.
Włączają się po otwarciu drzwi na 40 sekund i pozostają
wyłączone po ich zamknięciu. Nie wymagają podłączania
do instalacji elektrycznej.

Montowane nad wejściem w przednich drzwiach. Obejmują
czarną, ozdobną linię i logo samochodu. Chronią wejście
przed zadrapaniami.

Ozdobna osłona kluczyka doskonale chroni to urządzenie elektryczne
i nadaje mu unikalny wygląd.

Największą
atrakcją każdego samochodu z gniazdem 12V
jest możliwość podłączenia ekspresu do
kawy AutoSet. Przecież nie zawsze i nie
wszędzie można kupić wyborne espresso.

575071310

575071691
575071691A

Samoa Orange: 575087013 X2U / Emocion Red: 575087013 S3H
Mystery Blue: 575087013 UP7 / Crossover Silver: 575087013 Z76
Offroad key cover: 575087013A

000069641

WNĘTRZE

Osłony przeciwsłoneczne
Chronią przed słońcem i poprawiają widoczność nie
obniżając bezpieczeństwa. Chronią wnętrze pojazdu przez
nagrzewaniem latem. Przy otwartych oknach można z nimi
jechać prędkością do 120 km/h.
Boczne: 575064365A
Tylne i boczne stałe: 575064365

|
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TRANSPORT

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy
Wsporniki na 2 rowery montowane na haku holowniczym. Nowy, udoskonalony
projekt wspornika kół zapewnia bezpieczniejsze mocowanie rowerów.
000071128B
Możliwość rozbudowy do trzech miejsc: 000071128C

TRANSPORT

Uchwyt dachowy do
rowerów
Aerodynamiczna rama z wbudowanym
systemem antykradzieżowym do transportu
rowerów.
Wymaga korzystania z belek dachowych.
6L0071128A

|
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TRANSPORT

Belki dachowe
Zestaw przednich i tylnych belek
z zamkami antykradzieżowymi jest mocowany
na dachu pojazdu – nawet w wersjach
z panoramicznym dachem. Maksymalne obciążenie
belek wynosi 75 kg.
Wymaga relingów dachowych.
575071151

TRANSPORT

Bagażnik dachowy na
deskę surfingową
Wyposażony jest w 4 plastikowe wzmocnienia,
które dopasowują się do kształtu deski.
Umożliwiają transport 1 lub 2 desek surfingowych.
Wymaga relingów dachowych.
000071120HA

TRANSPORT
TRANSPORT

Bagażnik na narty
Aluminiowy profil pokryty tworzywem sztucznym oraz
gumowe wsporniki.
Do przewożenia 4/6 nart bądź 2/4 desek snowboardowych.
Do montażu na belkach nośnych.
000071129J / 000071129K

|
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Bagażnik dachowy
Chroń swój bagaż przed deszczem czy śniegiem.
Aerodynamiczny kształt, łatwość mocowania
i możliwość otwarcia z każdej strony czyni
bagażnik niezwykle funkcjonalnym.
Wymaga relingów dachowych.
400l. 000071200R
420l. 000071200S

KOŁO ZIMOWE

FIRESTONE WINTERHAWK 3

FELGA STALOWA

215/60 R16 99H

575073606 LEWE
575073506 PRAWE

KOŁA ZIMOWE

|

16 CALI

BRIDGESTONE BLIZZAK LM001

ABRERA II SILVER

ABRERA II BLACK

215/60 R16 99H

575073666B LEWE
575073566B PRAWE

575073666C LEWE
575073566C PRAWE

KOŁA ZIMOWE

60 61

16 CALI

17 CALI

PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3

ABRERA II ANTHRACITE

ABRERA II BLACK

ABRERA II SILVER

215/55 R17 98H

575073647B LEWE
575073547B PRAWE

575073647A LEWE
575073547A PRAWE

575073647 LEWE
575073547 PRAWE

OCHRONA

OCHRONA

OCHRONA

Dwustronna mata do bagażnika

Siatka w bagażniku

Listwa ochronna zderzaka

Dostosowana do rozmiarów podłogi bagażnika. Z jednej strony wykładzina,
z drugiej tworzywo sztuczne, spełniają wszelkie wymagania. Wygląd taki
sam jak standardowa podłoga do bagażnika, chroni go przed zabrudzeniem
i zamoczeniem. Dostępna wyłącznie bagażnikach jednopoziomowych
z napędem na przód i 4x4 i zestawem naprawczym do opon.

Siatka mocująca w bagażniku, czarna, elastyczna, w odpowiednio
mocuje przewożony bagaż. Dostępna wyłącznie w bagażniku
dwupoziomowym.

Metalowa osłona na tylny zderzak mocowana w jego górnej części,
chroniąca przed zadrapaniami i otarciami w trakcie załadunku bagażu.
Materiał nierdzewny, polerowany.

5P5861873

575061155

575061201A

OCHRONA

OCHRONA

OCHRONA

Kosz w bagażniku

Wykładzina zabezpieczająca
(pianka)

Wykładzina zabezpieczająca
(półsztywna)

Osłona piankowa na podłogę bagażnika.

Elastyczna osłona z tworzywa sztucznego na podłogę bagażnika.

575061201D / 575061201E

575061201 / 575061201B

Kosz wysokimi ściankami do montażu w bagażniku. Wytrzymały,
wodoodporny, łatwy do czyszczenia, wykonany z antypoślizgowego
materiału, z szerokimi rowkami uniemożliwiającymi przesuwanie się
bagażu. Dostępny wyłącznie w bagażnikach jednopoziomowych
z napędem na przód i 4x4 i zestawem naprawczym do opon.
575061201C

OCHRONA

Organizer bagażnika
Aluminiowa przegroda umożliwiająca podzielenie
przestrzeni bagażnika, aby przewożone bagaże nie
przesuwały się. Przegroda może być montowana
wzdłuż zewnętrznej krawędzi panela podłogowego
zatrzaskami, natomiast teleskopowa ruchoma belka
zapewnia bezpieczne mocowanie bagażu. System
dostępny wyłącznie w bagażniku dwupoziomowym.
575061205A
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OCHRONA

OCHRONA

OCHRONA

OCHRONA

Krata pomiędzy bagażnikiem,
a kabiną

Dywaniki gumowe

Dywaniki Serie®

Dywaniki Velpic ®

Lepsza ochrona przed błotem i wilgocią. Zestaw 4 dywaników.
Z przodu samochodu z mocowaniami.

Standardowy dywanik z antypoślizgowym spodem. Zestaw 4
dywaników, do samochodów z kierownicą po lewej stronie i po prawej
stronie. Z przodu samochodu z mocowaniami.

Zestaw 4 dywaników. Wykonane z miękkiego materiału.
Wyposażone w system mocowania SEAT.

Przegroda pomiędzy bagażnikiem, a kabiną. Oddziela kabinę
od bagażnika, aby zapewnić ochronę przewożonym
zwierzętom. Można ją w dowolnym momencie zdemontować
bez użycia narzędzi.

LHD: 575061500 041
RHD: 575061500A 041

Do samochodów z kierownicą po lewej i po prawej
stronie(LHD): 576061675 041

LHD: 575863011 LOE
RHD: 575863011A LOE

575061205

OCHRONA

Przednie i tylne chlapacze
Przednie i tylne chlapacze
Przód: 575075111
Tył: 575075101

OCHRONA

Podnóżki i sportowe pedały
(wersja z kierownicą po lewej stronie)
Wzbogacają sportowy wygląd wnętrza samochodu. Aluminiowe osłony
o sportowym designie i właściwościach antypoślizgowych, zwiększają
przyczepność i umożliwiają sportową jazdę. Gumowe mocowania na
pedałach. Pedały sportowe niedostępne w wersji z automatyczną skrzynią
biegów. Niedostępne dla samochodów z kierownicą po prawej stronie
(wersja z kierownicą po prawej stronie).
Podnóżek: 5F0071750 / Pedały sportowe: 5F0064200

|
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Fotelik Peke G3 Plus
Odpowiedni dla grupy wagowej II, III (15-36
kg). Mocowany pasem bezpieczeństwa.
Regulacja oparcia. Zdejmowany i zdatny do
prania pokrowiec.
000019906E

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Kidfix XP

Fotelik Peke G1
iSOFiX Duo Plus

Peke G0 Plus

Fotelik Fair G0/1 S
iSOFiX

Zapewnia bezpieczeństwo i komfort
dziecku. Odpowiedni dla grupy wagowej II,
III (15-36 kg). Innowacyjny system XP-PAD
tego fotelika oferuje zaawansowaną
ochronę z przodu. Jego miękkie boki
zapewniają
pełne bezpieczeństwo głowy i szyi dzieci
w kategorii wiekowej od 4 do 12 lat.

Odpowiedni dla grupy wagowej I (9-18 kg).
Mocowany pasem bezpieczeństwa lub
mocowaniami iSOFiX i górnym mocowaniem.
Zdejmowany i zdatny do prania pokrowiec.

Odpowiedni dla grupy wagowej 0+ (do 13
kg). Mocowany pasem bezpieczeństwa lub
mocowaniami iSOFiX. Zintegrowany uchwyt
do noszenia i daszek. Zdejmowany i zdatny
do prania pokrowiec.
000019907

000019909

000019906M

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Fotelik Peke G3 Kidfix
Odpowiedni dla grupy wagowej II, III (15-36 kg). Mocowany
samym pasem bezpieczeństwa lub mocowaniami iSOFiX
i pasem bezpieczeństwa. Regulacja oparcia. Zdejmowany
i zdatny do prania pokrowiec.
000019904
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Górny pas
bezpieczeństwa.

Peke G0 Plus iSOFiX
Panel RWF

Zapobiega obróceniu w przodu w przypadku
zderzenia czołowego.

Połączony z nadwoziem pojazdu, zapewnia
maksymalna stabilność i ochronę. Fotelik
odłączany jednym kliknięciem, podstawa
pozostaje zainstalowana w samochodzie.

3R0019900

000019230H

Odpowiedni dla grupy wagowej 0, 0+, I (do 18
kg). Mocowany systemem iSOFiX.
Zdejmowany i zdatny do prania pokrowiec.
000019230J

KOLEKCJA CROSSOVER

Wyglądaj
niezwykle.
Nieważne, czym się zajmujesz w życiu.
Z kolekcją SEAT Crossover będziesz
przygotowany na każdą okazję. Rutynę
potraktuj stylowo, z nowoczesnym designem
i ukrytą elegancją charakteryczną dla
wszystkich produktów. Każdy z nich został
drobiazgowo zaprojektowany przy
wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów.
Co więcej, szeroka oferta to pewność, że
znajdziesz tu coś dla siebie.

ATECA 1:43 MODEL CAR
Drobiazgowy model w skali 1:43.
Ref: 6H1099300 GAO
ATECA 1:43 MODEL CAR
Drobiazgowy model w skali 1:43.
Ref: 6H1099300 GAB
BRELOCZEK IKONA
Metalowy, polerowany breloczek z logo.
Ref: 6H1087011 GAL
PARY
Gra karciana dla dzieci, 24 pary modeli
SEAT-a.
Ref: 6H1087525 GAN
DAMSKA KOSZULKA
Bluzka z w serek z podwijanymi rękawami.
Ref: 6H1084142X GAJ
CZAPKA BEJSBOLOWA
Czapka bejsbolowa z małym logo SEAT.
Pomarańczowa: 6H1084300 GCH
Niebieska: 6H1084300 GCJ
MĘSKIE POLO
Elegancka koszulka polo, na przedniej
kieszeni kolorowy pasek, subtelne detale.
Ref: 6H1084230X GBJ
PIŁKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
Piłka do siatkówki plażowej z logo SEAT.
Ref: 6H1050522 GAI
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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 Atece. 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.
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|

70 71

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
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