Ateca
Nový SEAT

Svět nestojí. A vy také ne. Každá výzva je příležitostí
vyzkoušet něco nového. Buďte zvídaví. Nezastavujte se.
I my žijeme tímto způsobem. SEAT je značkou zrozenou
v Barceloně. Inspirovanou barvou a světlem. Poháněnou
kreativní energií a optimismem. Jsme zde, abychom
vám usnadnili pohybovat se způsobem, jakým chcete.
Tak kam se vydáme?

Kam
dál?

Nový SEAT Ateca má nový design s robustnějším
charakterem, který zanechává ještě lepší celkový
dojem. Je to pozitivní posun vpřed. Toto SUV zůstává
stejně skvělé, zdokonalili jsme ho však tak, abyste s ním
mohli vést ještě velkolepější život a podnikat výpravy
do neprozkoumaných teritorií. Svým moderním
designem se sportovním duchem a vyspělou
technickou výbavou, díky níž vás ve velkém světě nic
nepřekvapí, je opravdovým ztělesněním všestrannosti
a svobody. Dopřejte si prostor, který potřebujete.
Poznávejte nové kouty s ještě skvělejšími, odvážnějšími
vyhlídkami. Připravte se na nekonečné možnosti.
Kam vás dovedou?

Užívejte si.

Dejte najevo sportovní styl,
ať se vydáte kamkoli.

VNĚJŠÍ DESIGN

Staví na odiv větší masku chladiče a broušená 19" kola v odstínu
šedá Nuclear pro ještě lepší ovladatelnost a výkony. Jemný,
sofistikovaný šarm mu dodávají skryté koncovky výfukové
soustavy s černým rámečkem. A vše završuje ručně psané
modelové označení. SEAT Ateca je odvážný a připravený
na jakákoli dobrodružství.

VNITŘNÍ DESIGN

Také máte rádi skandinávský design v interiéru?
Útulný, elegantní a sofistikovaný? Pak vyzkoušejte
stupeň výbavy XPERIENCE, která se vyznačuje velmi
kvalitními materiály a ozdobným obložením ze světlého
dřeva na středové konzole a výplních dveří. Díky
čtyřem stupňům výbavy a mnoha možnostem
individualizace si můžete sestavit přesně takový
interiér, jaký chcete.

Udělejte si to po svém.

Objevte zcela
nový svět.

VYSPĚLÁ TECHNIKA

Čím více uvidíte, tím více se dozvíte. Nový navigační systém SEAT
s větším, 9,2" dotykovým displejem je rozdělený do 3 panelů. Toto
řešení usnadňuje přístup ke všem funkcím a zlepšuje čitelnost, abyste
se mohli soustředit na řízení. Přední i zadní světla a ukazatele směru
používají výhradně diody LED, které kombinují vytříbený styl
s hospodárností.

Znalosti vám
dají moc.
Internetové služby SEAT CONNECT vám zajistí kontakt se světem. Za volantem se tak budete cítit ještě
uvolněněji a bezpečněji. A to vše si snadno propojíte prostřednictvím audiosystému nebo navigačního
systému SEAT, zákaznického webového portálu či aplikace SEAT CONNECT. Zachovejte si správný směr.
Udržujte spojení.
Poznámka: Dostupnost služeb SEAT CONNECT se může měnit v závislosti na vašem vozidle a jeho výbavě.

CONNECT

Vzdálený přístup.

Pro život na cestách. Mějte svůj vůz pod
kontrolou, ať jste kdekoli. Zkontrolujte si jeho
polohu a množství paliva v nádrži na vašem
chytrém telefonu. Nastavte si ideální teplotu
dřív, než nastoupíte.

Online infotainment.

Když jste kompletně síťově propojeni, pak máte
nekonečné možnosti. Vypočítejte si vzdálenost
do cíle, sledujte aktuální zprávy o stavu
dopravy v reálném čase a najděte si nejbližší
dostupné parkovací místo.

Bezpečnost a servis.

Díky funkcím nouzového volání a asistenční
služby online budete mít při řízení ještě lepší
pocit. Vždy po ruce. Vždy bezpečně. Kompletní
síťové propojení vám poskytne pocit jistoty.
Ať jste kdekoli.

Nechte si pomáhat
od svého vozu.
Zajistí komfort po celý rok a je
praktické. Vyhřívaní zbaví čelní okno
námrazy za necelé 3 minuty. Speciální
povrchová úprava čelního okna odráží
sluneční paprsky a v létě udržuje
v interiéru příjemnou teplotu. Tím se
minimalizuje spotřeba klimatizační
soustavy. Současně se snižuje riziko
oslňování. Pro cestující to znamená
ještě bezpečnější a příjemnější jízdu.

Vyhřívaný volant.

Zvyšuje komfort a poskytuje řidiči ještě lepší kontrolu
nad vozem. Dokonce i v nejextrémnějších provozních
podmínkách zaručuje optimální bezpečnost jízdy.

KOMFORT A PRAKTIČNOST

Čelní okno s povrchovou
úpravou Climacoat.

Užívejte si
bezstarostnou jízdu.
Současní řidiči musejí při řízení sledovat mnohem více věcí.
SEAT Ateca je proto vybaven nejmodernějšími bezpečnostními
funkcemi. Díky nim se můžete soustředit na to, co je důležité.
Na jízdu.

Přednárazový asistent (Pre-crash Assist) s předstihem
odhalí hrozící kolizi a připraví vůz na náraz přitažením
bezpečnostních pásů a uzavřením oken.

Travel Assist pro částečně
automatizovanou jízdu.

Užívejte si naprosté kontroly na dosah vašich prstů. Asistent
Travel Assist pro částečně automatizovanou jízdu kombinuje
stisknutím jednoho tlačítka adaptivní tempomat ACC
s asistentem Lane Assist pro jízdu v jízdním pruhu. A upozorní vás,
pokud zjistí, že nedržíte volant.

Prediktivní adaptivní tempomat ACC.

Prediktivní adaptivní tempomat ACC je součástí asistenta pro
částečně automatizovanou jízdu, který upravuje rychlost jízdy
v závislosti na dopravní situaci a udržuje vůz ve svém jízdním
pruhu. Prediktivní adaptivní tempomat ACC používá mapy
i funkci rozpoznávání dopravních značek. Díky tomu dokáže
zohledňovat omezení rychlosti jízdy a další dopravní značky
na trase, abyste vždy dodržovali platná omezení rychlosti.

BEZPEČNOST

Přednárazový asistent.

Robustní, spolehlivý, kvalitní.
Esence svobody a dobrodružství při jízdách mimo zpevněné cesty v kombinaci
s velmi kvalitními prvky v interiéru vám poskytne dokonalý komfort. Vydejte
se na odvážnou průzkumnou výpravu se stupněm výbavy XPERIENCE. Ještě
odvážnější vzhled této verze kombinuje robustní masku chladiče s dynamickými
bočními ochrannými lištami a předním spoilerem v odstínu stříbrná Reflex.
A v interiéru vás čekají exkluzivně provedené detaily. Ať pojedete kamkoli,
budete si užívat opravdový komfort.

Výbava XPERIENCE.

Volič jízdních režimů.

Dobrodružství vyžaduje všestrannost. Jízdní
režimy – Eco, Normal, Off-road, Snow nebo
Sport – jsou připraveny na jakoukoli cestu.
Každý jízdní mód ovlivňuje reakce motoru,
řízení, ambientní osvětlení a zvuk motoru. Díky
tomu získáte ze svého vozu SEAT Ateca
maximum za všech okolností.

Přirozené osvětlení.

Otevřete se světu. Vpusťte sluneční světlo
dovnitř. Okno pokrývající celou střechu
zaplaví elegantní interiér modelu SEAT
Ateca úžasným denním světlem.

Nastal čas pro vášeň?
Stupeň výbavy FR nabízí optimální výkony. Jeho zářivý sportovní design
se vyznačuje nenapodobitelným charakterem. Je energický, působivý
a vzrušující. Detaily mají barvu šedá Cosmo. Dynamické ukazatele
směru jsou nepřehlédnutelné. Celek završuje simulovaná chromovaná
dvojitá koncovka výfukové soustavy a čalounění tkaninou s reliéfními
prvky v interiéru. Mimořádnou euforii z jízdy vyvolají kola z lehké slitiny
pro vysoké výkony.

Ještě intenzivnější styl.

Každý drobný detail má svou roli. Mohutný nárazník
v odstínu šedá Cosmo s koncovkou výfukové soustavy
inspirovanou sportovními vozy.

Robustní maska chladiče.

Tady se rozhoduje o tom, jak budete
postupovat vpřed. Působivá maska
chladiče bude suverénně klestit cestu.

Výbava FR.

Síla okamžiku.
Stupeň výbavy Style překypuje městským optimismem a je
ukázkou sebevědomí, které pramení z elegance a komfortu.
Přední LED světlomety a kola z lehké slitiny jsou impozantně
završené ručně psaným názvem Ateca na zádi vozu.

Výbava Style.

Nepřetržitá zábava.

Jízda, ze které budete nadšeni. Modernizovaný
Media System s větším 8,25" displejem vám
na jednom místě poskytne snadný přístup
k řadě rozmanitých funkcí, jakými jsou mapy,
hudba nebo propojení s vaším chytrým
telefonem.

Moderní pojetí.

Vytříbený styl exteriéru je doplněn neméně úchvatným
stylem v interiéru. Luxusní čalounění tkaninou je příjemné
na dotek a nadčasové. Sedadla jsou vpředu doplněna
nastavitelnými loketními opěrkami pro dokonalý
komfort a sofistikovanost.

Kola z lehkých slitin.
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BILA BÍLÁ
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* Vnější zpětná zrcátka
pro výbavu FR v barvě šedá Cosmo
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BRILLIANT STŘÍBRNÁ

St XP

RODIUM ŠEDÁ
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CRYSTAL ČERNÁ
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LAVA MODRÁ
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ENERGY MODRÁ
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Čalounění.

TKANINA STYLE látka Dallas, šedá/černá

TKANINA XPERIENCE látka/velur Boston, šedá/černá
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XP

DINAMICA® STYLE velur, černý, šedé prošití

DINAMICA® XPERIENCE velur, černý, šedé prošití
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KŮŽE NAPPA STYLE černá, šedé prošití

KŮŽE NAPPA XPERIENCE černá, šedé prošití
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TKANINA FR látka/velur Nilo, šedá/černá,
červené prošití

KŮŽE NAPPA FR černá, červené prošití
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DINAMICA® FR velur, černý, červené prošití
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Příslušenství.
Nosič lyží.

Jak využít zimu na maximum? Na nosič uložíte až 6 párů lyží
nebo 4 snowboardy. Měkké pryžové podložky chrání sportovní
náčiní během přepravy.

Střešní box.

Máte velké plány? Tyto střešní boxy odolají každému počasí.
Dodávají se ve verzích s objemem 400 l až 460 l. Jejich nosnost
je až 50 kg. Systém oboustranného otvírání vám usnadní přístup
k uloženým věcem. Střešní box snadno připevníte k příčníkům,
a to i u verzí se střešním oknem. Otázka přepravy je vyřešena.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosič jízdních kol.

Chystáte se na výpravu na dvou kolech? Na nosiči s nástavcem,
připevněným k tažnému zařízení, můžete přepravovat
až 3 jízdní kola. Nosič je koncipován dokonce i pro elektrická
jízdní kola. A je samozřejmě střižen na míru pro váš SEAT,
takže splňuje všechny naše testy kvality. Nakládání usnadňuje
sklopný mechanismus. Díky tomu nebudete ztrácet čas
a můžete se hned vydat na cestu k cyklostezkám či silnicím
plným zatáček.

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.

Prodloužená záruka.

SEAT Pojištění.

Mobilita.

Servisní balíčky.

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.

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 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.

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.
Kvalita ovzduší

Volič jízdních režimů SEAT Eco
Drive Profile.

Pneumatiky

Sedadla

Osvětlení

Motory

Materiály z obnovitelných zdrojů
a recyklované materiály.

Akustické vlastnosti

Vznětové
motory
jsou
vybaveny
optimalizovaným systémem čištění výfukových
plynů, který minimalizuje emise oxidů dusíku
(systémem dvojitého vstřikování AdBlue).

Nové složení polyuretanové pěny snižuje
emise těkavých organických látek v interiéru
až o 50 %.

SEAT’s technical development environmental objectives
Ochrana klimatu.

Ochrana zdrojů.

Ochrana zdraví.

V různých dílech vozidla používáme materiály
z obnovitelných zdrojů (bavlna, přírodní kaučuk
nebo celulóza/papír) a také materiály
recyklované (plasty).

Režim ECO umožňuje styl řízení, který
respektuje životní prostředí. Úpravou
parametrů motoru a převodovky se sníží
spotřeba paliva a emise.

Použití výhradně LED diod v předních a zadních
světlech výrazně snižuje spotřebu elektrické
energie, prodlužuje očekávanou životnost
světlometů a zvyšuje jejich efektivitu.

Všechny verze modelu SEAT Ateca jsou
vybaveny dvojitým těsněním dveří,
které snižuje hladinu hluku v interiéru
a zvyšuje komfort.

Pneumatiky s nízkým valivým odporem
mají v průměru o 20 % nižší součinitel
valivého odporu.

Modulární konstrukce umožňuje snížit celkový
počet komponentů a dílů pro montáž. Motory
modelu Ateca jsou až o 30 % lehčí, a přispívají
tak k celkové hospodárnosti a nízké spotřebě
paliva vašeho vozu. U všech motorů byla
realizována také rozmanitá vylepšení jejich
akustických vlastností, která snižují emise hluku
za jízdy.

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 (29. 8. 2020), 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 https://www.seat.cz/servis-a-prislusenstvi/dalsi-informace/recyklace nebo kontaktujte
Callparts Recycling GmbH ČR – http://callparts.cz/. Použité fotografie 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 2021, který platí od 30. týdne 2020. Více informací získáte
u autorizovaného prodejce. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu
s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání
hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné
pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti
s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu
elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou
odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý standard
NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1).
08/2020.

