Pierwszy pokaz SEAT-a Ateki 2020 w Polsce
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Z okazji polskiej premiery odświeżonego modelu SUV-a hiszpańska marka zaprasza na specjalne
wirutalne wydarzenie. W poniedziałek 14 września na profilu polskiego biura prasowego SEAT-a na
platformie Twitter odbędzie się relacja na żywo z Wirtualnego Salonu marki poświęcona nowej
Atece. Transmisja będzie dostępna pod adresem twitter.com/SEATMedia_PL.
Prezentacja online będzie okazją do porównania w czasie rzeczywistym tegorocznej odsłony
bestsellerowego SUV-a z jego poprzedniczką. W ciągu 15-minutowego wirtualnego spotkania
doradcy SEAT-a przedstawią najważniejsze innowacje wprowadzone do modelu.
Odświeżona Ateca ogłoszona w lipcu bieżącego roku wyróżnia się jeszcze wyższym poziomem
bezpieczeństwa, bardziej wyrazistym designem i pełną łącznością z otoczeniem sieciowym. Klienci
zyskali również dostęp do nowej gamy wydajnych napędów oraz nowej wersji Xperience.
Nowa wersja modelu Ateca to odpowiedź na popularność segmentu SUV-ów SEAT-a. W 2019 44%
sprzedanych modeli stanowiły SUV-y – Tarraco, Ateca i Arona. Model Ateca został zaprojektowany w
siedzibie SEAT-a w Barcelonie, a produkcją zajmą się zakłady znajdujące się niedaleko polskiej granicy,
w czeskich Kvasinach. Polski cennik modelu zaczyna się od 509 zł miesięcznie lub 87 800 zł przy
płatności jednorazowej.
Polska premiera online SEAT-a Ateki 2020
poniedziałek, 14.09
godz. 12:00
adres transmisji: twitter.com/SEATMedia_PL
SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a
międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80%
produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie
574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.
Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w
Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona
i Leon. Ponadto firma produkuje modele Ateca w Czechach, modele Tarraco w Niemczech, modele Alhambra w Portugalii,
a modele Mii electric, pierwsze w 100% elektryczne samochody firmy SEAT, na Słowacji.
Firma posiada własne Centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1 000
inżynierów, którzy opracowują innowacyjne projekty, czyniąc SEAT największym przemysłowym inwestorem w badania i
rozwój w Hiszpanii. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a
globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.
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