Nový
SEAT Arona.

Přichází
2

crossover.

Buď takový. Běž tam. Řiď toto. Život je plný hlasů,
které vám říkají, co máte dělat. Skutečně odvážní
naslouchají vlastnímu hlasu. Razí si vlastní cestu.
A nyní mají někoho, kdo je podpoří. Nový
SEAT Arona je městský crossover navržený
pro nebojácné. Chytrý. Výkonný. Dynamický.
Takže můžete dojet, kam potřebujete,
a dělat si věci po svém. Ať už je to cokoli.
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Stvořen
v Barceloně.
Píše se rok 1953. Z naší montážní linky v Barceloně sjíždí první
automobil SEAT a uvádí celé Španělsko do pohybu. O více
než 60 let později poskytujeme mobilitu
lidem po celém světě.
Barcelona nás nepřestává inspirovat. Její kreativní
duch nám koluje v žilách. Oživuje každý vůz, který
vyrobíme. (Ostatně 50 % energie, kterou používáme
k výrobě našich vozů, pochází přímo ze středozemního
slunce). Toto město se nikdy nezastaví. A to platí i pro
nás. Proč? Protože existují místa, kam chcete dojet.
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Snadná
mobilita.
Svět je plný možností. SEAT
je tu, abyste je mohli snadno
využívat. Plánujte si vlastní
trasy. Stanovujte si vlastní
cíle. Svobodně proplouvejte
svým neustále se měnícím
životem. To je přesně to,
v čem vám pomáháme.
Jaký by to mělo smysl, kdyby
vám naše vozy nedávaly
svobodu, nezlepšovaly vaše
životy a neumožňovaly vám
posouvat věci k lepšímu?
Pokud to není snadné,
pak to není mobilita.

8

Vnější design

X znamená cíl.
Zahoďte mapu. Víte, kam směřujete. Na vysoké
úrovni. Posouváte hranice. Rozmazáváte linie.
A až tam dojedete, budete vědět proč.
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Vnější design

Jaký je
z té výšky
výhled?
Vyčnívejte, máte k tomu nejlepší
důvody. V novém modelu SEAT Arona
ovládnete silnice výraznou maskou
chladiče s chromovanými detaily
a vyšší polohou za volantem. Odtud je
snadné naplánovat si další kroky.
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Vnější design

Poutá
pozornost.
Získává si srdce.
Nový SEAT Arona říká vše, aniž by k tomu
potřeboval slova – na míru střiženými
18" koly z lehké slitiny i žhavými liniemi.
Protože styl neznamená jen vypadat dobře,
ale především přirozeně a elegantně.

Nový SEAT Arona získal prestižní ocenění
za design Reddot Design Award 2018.
Porotu zaujal především jedinečný
vzhled s neobyčejnými možnostmi
individiualizace díky řadě barevných
kombinací v nabídce tohoto crossoveru.
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Vnější design

Uvidíte dál.
Dojedete dál.
Jasnější než ostatní. Nový SEAT Arona je
vybaven nejmodernějšími předními LED
světlomety a zadními světly z LED diod.
S takovou viditelností dojedete do jakéhokoli
cíle i za nejnepříznivějších podmínek.

Vnitřní design

Váš prostor je
nekonečný.
Máte-li velké plány, potřebujete hodně
prostoru. Protáhněte se. Užívejte si kvalitní
povrchové úpravy, které jsou příjemné na
dotek. A ujměte se řízení. Volant je přesně
tam, kde ho chcete a potřebujete mít.
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Vnitřní design

Možnost
výběru.
V mnoha
obměnách.
Prostor navíc se vždy hodí.
Proto vám ho nový SEAT Arona
nabízí ještě víc. Zavazadlový
prostor má objem až 400 litrů,
takže si můžete vzít všechno,
co chcete. I to, co chtějí vaši
spolucestující. Aby si každý
mohl dělat věci po svém.
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Vyspělá technika

Všude.
Vždy.
Buďte tam, kde chcete a potřebujete být, aniž byste
tam byli fyzicky přítomni. Bezdrátová nabíječka
a zesilovač signálu GSM v novém modelu SEAT
Arona dodají energii všem přenosným zařízením
a zajistí silný signál. Systém Full Link k tomu přidá
dokonalou konektivitu a snadné ovládání.
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Bezpečnost

Uvidíte je
přijíždět.
Snadno.
Ne každý manévr se povede. Překážky
se někdy objevují z ničeho nic. Proto je tu
nový SEAT Arona pro vás: Upozorní vás
na cokoli ve vašem mrtvém úhlu, co by
vás mohlo ohrozit. Nechte tyto systémy
dělat svou práci. A vy se věnujte té své.

Stupeň výbavy FR.
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Spěcháte?
Nedělejte kompromisy. Ani nový SEAT Arona
je nedělá. Stupeň výbavy FR se vyznačuje
sportovním charakterem a všestranností
v kombinaci s nejlepším designem ve své
třídě. Kdo říká, že nemůžete mít všechno?

Mimořádně dynamický.
Nyní máte všechno pod
kontrolou. Protože stupeň
výbavy FR zahrnuje volič
jízdních režimů SEAT Drive
Profile. V jakékoli situaci
si stačí jen zvolit ideální
režim. Potřebujete ještě
pohotovější akceleraci?
Vyšší hospodárnost?
Výběr je na vás.

Atraktivní sportovní linie.
Stupeň výbavy FR myslí
na všechno. Platí to
samozřejmě pro interiér.
A díky těmto sportovním
liniím také pro exteriér.

Stupeň výbavy
FR.
Detaily.

01

02
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01 Snadné ovládání.

02 Nezastavujte se.

Všechno, co potřebujete,
je přesně tam, kde to
potřebujete mít.

Sportovní od hlavy až
k patě. Tato 18" broušená
kola z lehké slitiny zaujmou
bezesporu každého.

03

05

04

06

03 Bezdrátový svět.

04 Zářivé světlo a výrazný vzhled.

05 Být chytrý je sexy.

06 Dotek kůže.

Díky bezdrátové
nabíječce a přihrádce pro
konektivitu budete mít
vždy na 100 % nabito.

Využívejte svůj potenciál.
Posviťte si na úžasný nový svět
předními LED světlomety.

Konzolu s 8"dotykovým
displejem máte v dosahu
rukou. Je chytrá a krásná.

Myslíte jinak? Vyberte si ryzí
sofistikovanost a komfort
v každém stehu.

Stupeň výbavy Xcellence.
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Jen to nejlepší
vás uspokojí.
Pokud si o to neřeknete, nedostanete to.
A vy můžete žádat jen to nejlepší. Nový
SEAT Arona se stupněm výbavy Xcellence
je určen pro ty, kdo přesně vědí, co chtějí.

Prostor k pohybu.
Nastupte si,
roztáhněte ruce
a užívejte si nejen
většího prostoru,
ale i lepšího výhledu
z vyšší polohy za
volantem pro snadné
manévrování.
Styl s účelem.
Podélné střešní nosiče
s chromovaným
povrchem jsou
dokonalé pro víkendová
dobrodružství.

Stupeň výbavy
Xcellence.
Detaily.

01

02
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01 Mimořádně elegantní.

02 Jděte s dobou.

Upoutejte na sebe pozornost,
uplatněte krásu vašeho
vozu. Z každého úhlu.

Nahraďte analogové přístroje zcela
digitálním panelem přístrojů, který zahrnuje
vše, co potřebujete za jízdy. Od rychloměru
přes mapu až po hudbu a řadu dalších
informací. Je tam všechno, přímo na očích.

03

05

04

06

03 Nenucená sofistikovanost.

04 Připraven k akci.

05 Zvuk přesně podle vaší nálady.

06 Správná úprava.

Ponořte se do komfortu. Je to
jediný možný způsob. Můžete
si vybrat ještě lepší sportovní
sedadla s černým čalouněním
Dynamic. Každý detail rozhoduje.

Praktická, luxusní technika,
s 8" dotykovým displejem
a systémem Full Link. Dokonalá
konektivita v dosahu prstů.

Reproduktory audiosystému
BeatsAudio™ vás udrží v rytmu
zvukem prémiové kvality.

Je vždy lepší, když důvěřujete
svým instinktům. Užívejte si
pocit z držení kůží obšitého
multifunkčního volantu se
stříbrným ozdobným znakem X.

Dívejte se na svět
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svýma
ušima.

SEAT Arona
Beats.
Doprovází vás hudba při všem, co děláte?
Zapněte si prémiový audiosystém BeatsAudio™
s odvážnými barevnými kontrasty a technicky
vyspělým digitálním panelem přístrojů. Toto
SUV je crossover, který bude i slyšet.

01

02

01 Co je nejdůležitější.

Na barevném displeji uprostřed
digitálního panelu přístrojů modelu
SEAT Arona Beats budete mít své
nejoblíbenější skladby na očích.
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02 Stvořen pro fanoušky hudby.
Automobil splyne s hudbou,
pokud si necháte pedály ozdobit
prvky s motivy ze světa „stereo“.
Sešlápněte „play“ a můžete jet.

03 Slast pro vaše smysly.

Oranžové a bílé dvoubarevné
ambientní osvětlení vytvoří uvnitř
vašeho nového vozu SEAT Arona
Beats náladu pro jakoukoli hudbu.

04 Žijte poslechem hudby.

Nechte hudbu, aby prolnula
celý váš svět, a dejte to najevo
atraktivním oranžovým prošíváním
na elegantním čalounění sedadel
vpředu, obšitím volantu a rámečkem
dotykového displeje.

03

05

04

06

05 Vypadá stejně skvěle, jako zní.

Jezděte ve vlastním rytmu díky
broušeným černým 17" kolům
Urban R z lehké slitiny.

06 Líbí se vám jeho zvuk?

Šest výkonných reproduktorů a jeden
desetilitrový subwoofer. A to vše
v dokonalém souladu pro ostrý, čistý
a harmonický zvuk. Poznejte BeatsAudio™.

Stupeň výbavy Style.
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Buď to máte,
nebo ne.
Se stupněm výbavy Style budete
mít všechno, co chcete, a nic z toho,
co nechcete. Toto je nový SEAT
Arona se svobodným výběrem.

Dokonalý vkus.
Máte styl. S kvalitou
na každém
kroku nastal čas
zvýšit si laťku.
Vždy odlišný.
Vaše věc. Váš styl.
Vaše Arona. Není nic,
co byste si nemohli
individualizovat,
včetně barevného
odlišení střechy
od karoserie.

Kola.
16"

17"

Design
Stříbrná Brilliant

17"

Dynamic
Stříbrná Brilliant

St XE

St

Dynamic
Šedá Nuclear

XE

Dynamic
Stříbrná Brilliant

FR

18"

Urban R
Broušená

Bt

Performance
Šedá Nuclear

XE

Performance R
Černá FR

Style

Xcellence
FR

Beats

Standardní výbava

Výbava na přání
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St
XE
FR
Bt

Kola z nabídky
Originálního
příslušenství SEAT®.

18"

Černá Piano

St XE FR

Černá Sport

St XE FR

Barvy.

Černá Midnight²

St XE FR Bt

Šedá Magnetic²

Červená Desire²

St XE FR

Oranžová Eclipse²
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St XE FR Bt

St XE FR Bt

Stříbrná Urban²

Mystic Magenta²

St XE FR Bt

St XE

Bílá Candy¹

Bílá Nevada²

St XE FR

St XE FR Bt

01 Černá Midnight²,³
St XE FR Bt

02 Šedá Magnetic
Tech²,³ St XE FR Bt
03 Oranžová
Eclipse²,³ St XE

Modrá Mediterraneo¹

01
Bt

St XE FR

02

Style

Xcellence
FR

Beats

St
XE
FR
Bt

Standardní výbava

Výbava na přání

Modrá Mystery²

St XE FR

¹Nemetalický lak.
²Metalický lak.
3
Pro Xcellence a FR mají vnější zpětná zrcátka
stejnou barvu jako střecha. Pro Style
jsou vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie.

03

Čalounění.

Tkanina Orgad Modrá/šedá – BC

St

Kůže/velur Dynamic Černá – BC + WL7

St

Tkanina Edge Černá/bílá – CD

XE

Kůže/velur Dynamic Černá – CD + WL7¹

XE

Tkanina Sound Černá – FA

FR

Kůže/velur Dynamic Černá – FA + WL7²

FR
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Kůže/velur Dynamic Beats by Dr. Dre Černá

FR

Style

Xcellence
FR

Beats

St
XE
FR
Bt

Standardní výbava

Výbava na přání

¹Čalounění má šedé prošívání.
²Čalounění má červené prošívání.

Potahy sedadel.

Kůže/velur Dynamic Beats by Dr. Dre Černá

Bt

Ochlazení v létě, ohřátí
v zimě. Tyto oboustranné
sezonní potahy lze
snadno připevnit
zipem k sedadlům
vašeho vozu Arona.

Vaše Originální
příslušenství
SEAT®.
Odlišný.
Je to jediný
možný způsob.

Jaké to má být? Takové, jaké chcete. Ještě
více elegance? Ještě lepší výbava? Můžete mít
všechno a váš SEAT Arona bude jedinečný. Váš.
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Sportovní
doplňky.
Agilní. Lehká. Odolná. Se sportovními disky z lehké slitiny
si budete jízdu v novém modelu SEAT Arona ještě více
užívat. Jsou k dispozici s průměrem ráfku 18" a s matným
lakem černá Sport nebo leskle černým klavírním lakem.
Dejte jimi najevo svůj postoj. A proč ne? Výběr je na vás.

18" kola z lehké slitiny
v odstínu černá Sport.
Toužíte-li po skvělém a sofistikovaném
vzhledu, vyberte si 18" disky z lehké slitiny
v matném odstínu černá Sport, která budou
dokonalým doplňkem při vašem cestování.
Spodní část střešního spoileru.
Spojení designu se sportovními
výkony. Matně chromovaná nebo
saténově černá spodní část střešního
spoileru dodá vašemu vozu Arona
na silnici ještě větší dynamiku.

SEAT Sport Line: Všechna kola z nabídky Originálního
příslušenství SEAT® montuje oddělení SEAT Sport.
Pokud si je objednáte prostřednictvím konfigurátoru,
obdržíte je již namontovaná na svém novém voze.

48

Interiér.
Dělat věci po svém je nyní ještě snadnější. Tato řada
praktického a ozdobného příslušenství vám v tom pomůže.
Potřebujete trochu stínu? Posvítit ve tmě? Nebo jen
sníte o několika elegantních detailech, jimiž přivedete
svůj SEAT Arona k dokonalosti? Ať potřebujete cokoli,
zvedněte individuálními doplňky laťku ještě výš.

Bezpečnostní postroj pro psa.
Má psí život, tak mu ho vylepšete.
Díky tomuto čalouněnému
cestovnímu postroji, který se
pro ještě větší bezpečnost
připevní k bezpečnostnímu pásu,
může nyní váš pes cestovat
komfortně a bezpečně.
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01 Osvětlené prahové lišty.
Rozsviťte si tyto ozdobné
prahové lišty. Rozzáří se,
jakmile otevřete dveře.
Bez elektrické instalace.

02 Doplňkové vnitřní
zpětné zrcátko.
Sledujte, co se děje uvnitř
vozu, aniž byste se nechávali
rozptylovat od řízení. Pokud
vezete děti na zadních sedadlech,
je to skvělý doplněk.

01

03

02

04

03 Sluneční clony.

04 Rohož na konzolu.

Sluneční clony zvyšují bezpečnost,
brání zahřívání interiéru, chrání
před slunečními paprsky
a zachovávají dobrý výhled.
S nimi budete skvěle
připraveni na léto.

Vylepšete svůj nový SEAT Arona
touto ochrannou rohoží na konzolu,
která vyjadřuje ducha Barcelony
atraktivním, městským designem,
inspirovaným ulicemi tohoto města.

Individualizace
interiéru.
Dekorativní kryt na volant.
Díky němu budete mít všechno pod
kontrolou. Váš individualizovaný
volant s odvážným novým
designem. K dispozici rovněž
ve stříbrné barvě. Pouze pro
volant obšitý kůží. Nedodává
se pro verze FR a Xcellence.

Hlavice řadicí páky.
Jednička, dvojka, trojka, a tak
dále. Tak vypadá řazení ve stylu
modelu Arona. K dispozici rovněž
ve stříbrné barvě. Nedodává se pro
vozy s automatickou převodovkou.
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Kryty klíčků.
Tento elegantní kryt
klíčku nabízí ochranu
a dokonale ladí s vámi
vybraným interiérem.

Pedály a opěrka pro nohu.
Dynamické ovládání
pomocí pedálů a opěrky
pro levou nohu ve vašem
stylu. K dispozici rovněž
ve stříbrné barvě. Pedály
se nedodávají pro verze
s automatickou převodovkou.

Textilní koberce.
Vždy vám zaručí dokonalou
ochranu a oporu. Tyto
individualizované rohože
s protiskluzovou úpravou jsou
ideální pro sportovní jízdu.

Individualizace
exteriéru.
Skvělejší už to být nemůže. Exteriér vašeho
vozu Arona může být stejně jedinečný, jako
jste vy. Vyberte si atraktivní doplňky, jako jsou
sofistikované fólie, rámečky mlhových světlometů
nebo ozdobné lišty na zadní výklopné víko.
Toto je individualizace až do nejmenších detailů.
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Fólie pro exteriér.
Oživte vnější zpětná zrcátka
a střešní sloupky A těmito
úžasnými dekorativními fóliemi
v barvách modelu Arona.

Ozdobná lišta na zadní
výklopné dveře.
Dejte najevo svůj vytříbený vkus
ozdobnou lištou na zadní výklopné
dveře, která je k dispozici také
s matně chromovaným povrchem
nebo černým klavírním lakem.
Posunete tím design svého
vozu na ještě vyšší úroveň.

Rámečky mlhových
světlometů.
Tyto rámečky mlhových
světlometů jsou jednodílné
a sportovnímu designu dodávají
robustnost. Nyní vás každý
uvidí přijíždět. K dispozici
rovněž ve stříbrné barvě nebo
s černým klavírním lakem.
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Přeprava
nákladu.
Díky širokému sortimentu elegantního
a praktického originálního příslušenství
pro přepravu nákladu, určeného pro nový
SEAT Arona, dojedete suverénně do cíle
a zvládnete i ty nejnáročnější úkoly.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení.
Sklopný kovový nosič se
připevní k tažnému zařízení
vašeho nového vozu SEAT
Arona. Přepraví dvě jízdní kola.
Možnost dokoupit rozšíření
pro 3. jízdní kolo. Toto je
mobilita pro vaši mobilitu.
Nosič lyží a snowboardů na tažné zařízení.
Žijete lyžováním? S tímto
nosičem na tažné zařízení
přepravíte lyže a snowboardy,
takže se můžete vydat
na sjezdovky stylově.

Přeprava
nákladu.
Pro všechny vzrušující akce,
které přináší život, mějte pro ruce
pomocníky, když je potřebujete.

Nosič lyží a snowboardů.
Míříte na sjezdovky?
Tento střešní nosič lyží má
speciální design, který je
dokonalý pro rodinné využití.
Přepraví 4 až 6 párů lyží
nebo 2 až 4 snowboardy.
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Střešní příčníky.
Buďte připraveni k akci. Tyto střešní
příčníky jsou střiženy na míru vašeho
nového vozu SEAT Arona. Jsou ideální
pro další přídavné příslušenství
k přepravě nákladu na střeše.
Dodávají se včetně zámku
proti odcizení.

Střešní box.
Ideální řešení pro delší rodinné
výlety. Box chrání zavazadla před
povětrnostními vlivy. Je elegantní,
aerodynamický a snadno se
smontuje a připevní. Otvírá se
na obou stranách a používá se
v kombinaci se střešními příčníky.

Nosič jízdních kol.
Milujete cyklistiku? S tímto
aerodynamickým hliníkovým
rámem snadno přepravíte jízdní
kola. Používá se v kombinaci
se střešními příčníky. Součástí
dodávky je zařízení proti odcizení.

Ochrana
vozidla.
Chraňte svůj nový vůz SEAT Arona řadou
individualizovaného originálního příslušenství.
Tato kolekce praktických doplňků uchová
všechno na svém místě a v nejlepším stavu.

Rozdělení zavazadlového
prostoru.
Tyto hliníkové příčky vám umožní
maximálně využít zavazadlový
prostor vašeho vozu Arona. Díky
tomu dovezete všechno do místa
určení v perfektním stavu.
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01 Dělicí mříž.
Dělicí mříž odděluje
prostor pro cestující od
zavazadlového prostoru
a snadno se demontuje i bez
nářadí. Dokonalé řešení pro
přepravu domácích mazlíčků.

02 Oboustranná rohož
do zavazadlového prostoru.
Chraňte svůj nový vůz SEAT Arona touto
oboustrannou rohoží do zavazadlového
prostoru, která se snadno zajistí. Je to
ideální způsob, jak zabránit znečištění
vašeho vozu od bláta i kapalin.

01

03

02

04

03 Lapače nečistot.
Lapače nečistot za přední
a zadní kola ochrání váš vůz SEAT
Arona před odletujícím štěrkem
a blátem. Jednoduché a účinné.

04 Plastová vložka do
zavazadlového prostoru.
Odolná. Nepropustná. Snadné čištění.
Protiskluzová úprava. A přesné tvary
i rozměry. Díky tomu můžete do svého
vozu SEAT Arona odvážně naložit
vše, co vám život postaví do cesty.

Život se
má žít.

SEAT SERVICE nabízí komplexní servisní
prohlídky od školených odborníků na základě
stáří a počtu ujetých kilometrů vašeho vozu.
Můžete si být jisti, že vaše vozidlo bude
v optimálním stavu, protože naši odborníci
realizují veškeré servisní práce, s využitím
Originálních dílů SEAT® a dle opravárenských
postupů a norem předepsaných
výrobcem.Méně starostí. Více zábavy.
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Prodloužená záruka

S novými objednávkami nyní získáváte nad rámec základních dvou let
záruky také prodlouženou záruku výrobce zdarma a to na další 3 roky
nebo do celkového nájezdu 100 000 km. A protože zde nejsou žádní
prostředníci, budete i nadále v odborné péči profesionálů značky SEAT,
abyste si mohli ještě víc a déle užívat zcela bezproblémové jízdy.

Mobilita

SEAT Service Mobility zajišťuje asistenční službu v případě poruchy vašeho
vozu. Od okamžiku zakoupení nového vozidla SEAT se můžete těšit ze všech
výhod, které SEAT Service Mobility nabízí, a využívat široký rozsah nabízených
služeb – a to po dobu až 10 let.První dva roky od zakoupení vašeho nového
vozu SEAT jsou služby v rámci SEAT Service Mobility poskytovány zdarma.

SEAT Pojištění

SEAT Pojištění v sobě spojuje vše, co potřebujete pro bezstarostné
cestování svým novým vozem SEAT. Kvalitní a spolehlivé servisní
služby jsou nejlepší prevencí dalších problémů na cestách. Proto
si při sjednání pojistné smlouvy volíte svůj Domovský servis, který
Vám zaručuje jak finančně výhodné řešení, tak značkovou kvalitu
a maximální komfort. 100% POJIŠTĚNÍ, 100% PÉČE, 100% JISTOTA.

Servisní balíčky

SEAT servisní balíčky jsou doplňkovou službou, která v základní variantě
Service kryje náklady na servisní úkony předepsané výrobcem po dobu
až 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. V případě volby varianty
Service Plus, služba navíc zahrnuje i náklady na výměnu dílů z důvodu
běžného opotřebení. Službu lze čerpat u kteréhokoliv autorizovaného
servisního partnera SEAT v České republice. Službu spravuje
SEAT Financial Services.

Ekologické informace.
Ekologická jízda
ECO tips: doporučení pro
hospodárnější a ekologičtější jízdu.
ECO trainer: pomáhá řidiči užívat si
hospodárnější jízdu upozorňováním
na zbytečnou akceleraci a brzdění.

Materiály z obnovitelných zdrojů

V různých dílech vozidla používáme
materiály z obnovitelných zdrojů, jako je
bavlna, přírodní kaučuk a celulóza/papír.

Motory
Modulární konstrukce umožňuje snížit počet
komponentů a dílů pro montáž,
jakož i hmotnost skeletu karoserie.
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Kvalita ovzduší

Osvětlení

Vznětové motory jsou vybaveny systémem
selektivní katalytické redukce SCR
(Selective Catalytic Reduction), který
minimalizuje emise oxidů dusíku.

Použití předních LED světlometů
a diod LED pro denní svícení snižuje
spotřebu elektrické energie a prodlužuje
očekávanou životnost světlometů.

Výroba
Mezi roky 2010 a 2017 byly sníženy emise
CO2 na každý vůz, vyrobený společností
SEAT, o 54 %.
Průměrná spotřeba energie na všechny
naše vozy rovněž klesla, a to o 16 %.

Vylepšením systému čištění rozpouštědel
jsme snížili emise těkavých organických
látek na každé vyrobené vozidlo o 50 %
v porovnání s rokem 2016.

Palivová nádrž
Vylepšení systému přispělo ke
snížení hmotnosti a objemu celé
nádrže, bez zkrácení dojezdu.

Klimatizace
Používání nového chladiva
R1234YF snižuje potenciál
globálního oteplování o 99,7 %.

Sedadla
Snížení hmotnosti o 15 % díky
optimalizaci rámů sedadel.

Akustické vlastnosti
Kompletní splnění nových
legislativních limitů pro hlučnost
díky vylepšením výfukové soustavy
a celkovému odhlučnění.

Pneumatiky
Nové pneumatiky s nízkým
valivým odporem.

Ekologické cíle technického vývoje značky SEAT
Ochrana klimatu.

Šetrné využívání surovin a energií.

Ochrana zdraví.

Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře
jsou tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (22. 10. 2018), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého

autorizovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo
jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí.

Díky využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou
konce svého životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli

náklady. Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/recyklace nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047.
Použité fotografi e mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit.

Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 42. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce.
1/2019.

