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Reference

Reference PLUS

Reference

Bezpečnosť Exteriér
� 7x airbag (2x čelný, 2x bočný, 2x hlavový, kolenný airbag vodiča) � 16" oceľové disky 6,5J x 16, pneu. 205/60 typu contiseal
� Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie � Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými LED smerovkami
� Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás v 1. rade � Systém Štart/Stop s rekuperáciou
� 5x 3-bodový bezpečnostný pás, vpredu výškovo nastaviteľný � Lakované nárazníky, kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel
� Elektromechanický posilňovač riadenie s premenlivým účinkom � Halogénové svetlomety s dvojitou optikou vpredu
� Elektronický stabilizačný program ESC, asistent pre núdzové brzdenie � Svetlá pre denné svietenie
� Multikolízna brzda � Zadné LED svetlá a LED osvetlenie EČV vzadu
� Elektronický diferenciál s obmedzenou svornosťou (XDS) � Tepelne izolačné sklá
     (iba pre motory s výkonom 135 kW) � Zadné bočné posuvné dvere

 Detská poistka pre zadné dvere elektricky ovládateľná vodičom  Mriežka chladiča s chrómovými prvkami

5,0 (5,1)

5,0 (5,1)

6-st. man.

BONUS AŽ - 2 886 EUR

2.0 TDI CR 4x4 110 / 150 6-st. man. ***25UP5 5,6 33 216 30 330

2.0 TDI CR 85 / 115 6-st. man. ***24XP5 5,0 (5,1) 29 226 26 340

27 8902.0 TDI CR 110 / 150

Sériová výbava Alhambra

5,0 (5,1) 30 7766-st. man. ***25XP5

Cenník Alhambra

Alhambra
711***

Spotreba
(l / 100 km)

KódPrevodovka
Výkon

(kW / k)
Motor

2.0 TDI CR 85 / 115 6-st. man. ***24X15 27 990

BONUS: - 2 000 EUR

24 710

25 990

30 2202.0 TDI CR 4x4 110 / 150

1.4 TSI 110 / 150

110 / 150 27 740

32 220***25U15 5,6

6-st. man. ***2GX15 6,4 (6,5)

***25X152.0 TDI CR

26 710

29 740

6-st. man.

� Detská poistka pre zadné dvere elektricky ovládateľná vodičom � Mriežka chladiča s chrómovými prvkami
� ISOFIX (3x pre zadné sedadlá; s Top Tether) � Strešné lišty, čierne
� Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách

Interiér
Komfort � Komfortné sedadlá vpredu, sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné
� Climatic - klimatizácia � Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné
� Vyhrievané a elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá � 3 delené, samostatne posuvné sedadlá vzadu, nastavenie
� Ukazovateľ vonkajšej teploty       sklonu operadiel, funkcia "Easy fold"
� Elektricky ovládané okná � Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 3-ramenný volant
� Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním � Volant a radiaca páka potiahnuté kožou (iba pre DSG)
� Komfortné blikanie (3x na jedno stlačenie) � Schránka pred spolujazdcom uzamykateľná a klimatizovaná
� Multifunkčný displej s palubným počítačom � Vnútorné spätné zrkadlo s clonou
� Senzor pre rozpoznanie únavy vodiča � Odkladací priestor v prístrojovej doske a stropnej konzole
� Signalizácia otvorených dverí � Odkladací priestor vo dverách (v predných pre 1,5 l fľašu)
� Elektronická parkovacia brzda (DSG s asistentom rozjazdu do kopca) � Dodatočné odkladacie priestory v priestore pre batožinu
� 12 V zásuvka vpredu (2x pre 5-miestne a 1x pre 7-miestne � 2x držiak na poháre (4x pre 7-miestne prevedenie)
       prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu � Dekoračné prvky "Volcano Grey"
� SEAT Media system color: rádio, 5" obrazovka s dotykovým ovládaním, � Slnečné clony s make-up zrkadlami
      CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu, rozhranie � 4x háčik v priestore pre batožinu
      Aux-IN, 4x reproduktor � Nastaviteľný a odnímateľný kryt batožinového priestoru
� Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut � Opierky hlavy vpredu výškovo a sklonovo nastaviteľné

Reference PLUS  /navyše oproti Reference
� 16" zliatinové disky "DESIGN" (48/1), pneumatiky 215/60
� Multifunkčný volant
� Chrome pack pre interiér
� Asistent rozjazdu do kopca
� Tempomat
� Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna,
     ochrana pred odtiahnutím
� SEAT Media system Plus: rádio, 6,5" obrazovka s dotykovým
     ovládaním, CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu,
     rozhranie Aux-IN, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free
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Style

Sport

Style /navyše oproti Reference
� Tempomat � 16" zliatinové disky "IZAROS" 6,5J x 16, pneu. 215/60 typu contiseal
� Osvetlenie priestoru okolo vozidla � Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
� Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné, s bedernou opierkou � 12 V zásuvka vpredu (3x pre 5-miestne a 2x pre 7-miestne
� Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedernou opierkou      prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu

2.0 TDI CR

2.0 TDI CR 41 619 35 930 43 534 36 590135 / 184 6-st. DSG ***47Y15 5,3 35 990 33 990 - -

1.4 TSI

2.0 TDI CR

2.0 TDI CR

2.0 TDI CR 4x4

2.0 TDI CR

2.0 TDI CR

2.0 TDI CR

2.0 TDI CR

33 91040 714

42 304 35 410

34 170 32 170 38 265 33 180

135 / 184 6-st. DSG ***37Y15 5,3 35 760 33 760

135 / 184 6-st. man.

135 / 184 6-st. man. ***47X15 5,3 34 420 32 420 - -

35 180

42 534 35 640

BONUS AŽ - 6 924 EUR

41 389 35 70039 855 34 680

41 714 34 860

43 304 36 360

34 98039 085

40 869 35 210

33 170 31 170 - -

110 / 150 6-st. man. ***45U15 5,6 35 240 33 240 - -

32 760 - -

Výkon
(kW / k)

Prevodovka Kód
Spotreba

(l / 100 km)
Alhambra

711***

33 960110 / 150 6-st. man. ***35U15 5,6

30 720 28 720 34 815 29 910

32 920 30 920 37 015

34 510

34 990 32 990

31 990

110 / 150 6-st. DSG ***35Y15

Sériová výbava Alhambra

***37X15 5,3 39 799

1.4 TSI 110 / 150 6-st. man.

2.0 TDI CR 4x4

38 799 33 250

110 / 150 6-st. DSG ***45Y15 5,2 34 760

42 784 35 880

40 389 34 750

110 / 150 6-st. man.

BONUS AŽ - 6 914 EUR

s balíkom

Family
s balíkom

Family PLUS
s balíkom

EXCLUSIVE

***35X15 5,0 (5,1) 38 549 33 020

40 619

30 93036 349

5,2 40 139 34 52032 510 38 605 33 500

41 964 35 090

- -

40 464 33 680

42 054

31 830

110 / 150 6-st. man.

***4GX15 6,4 (6,5) 30 970 28 970 - - 36 599 31 160 38 514

34 43040 049

34 200

***45X15 5,0 (5,1)

110 / 150 6-st. man. ***3GX15 6,4 (6,5)

Motor

Cenník Alhambra

� Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedernou opierkou      prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu
� Sedadlo spolujazdca sklopiteľné (slúži ako stolík) ( nie pre PL4, PL8 a WL1 ) � SEAT Media system Plus: rádio, 6,5" obrazovka s dotykovým
� Stolíky na zadnej strane operadiel predných sedadiel      ovládaním, CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu,
� Odkladacie priestory pod prednými sedadlami      rozhranie, Aux-IN a USB, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free
� Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel � Svetlá pre denné svietenie s funkciou "coming home"
� Slnečné clony s make-up zrkadlami a osvetlením, schránka na okuliare � Odkladací priestor v prístrojovej doske s krytom
� Protislnečné roletky pre zadné dvere � 4x držiak na poháre (6x pre 7-miestne prevedenie)
� Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou � Lakťová opierka vpredu, pozdĺžne a výškovo nastaviteľná,
� Odkladacie priestory v podlahe v 2. rade sedadiel        s odkladacou schránkou
� Dažďový a svetelný senzor � Multifunkčný kožený 3-ramenný volant, radiaca páka potiahnutá kožou
� Dekoračné prvky "Black It Up"

Sport /navyše oproti Style
� Chrómové prvky v interiéri � Športový podvozok
� Interiérové dekoračné prvky "Metal Eye II" � Tmavo tónované okná od B-stĺpika
� 17" zliatinové disky "DYNAMIC" (48/2), pneumatiky 225/50

balík Family úspora až do 3 145 EUR

� Climatronic - 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, � Technology pack I: asistent rozjazdu do kopca, elektricky
      prihrievač, lakťová opierka vpredu, držiaky na poháre       sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, zásuvka na 230 V
� Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače � 7-miestne prevedenie (2+3+2),  koberčeky pre 3. rad
      predných svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla       sedadiel, prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu
� Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, AFS � Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna,
� Light assist FLA - asistent diaľkových svetiel      ochrana pred odtiahnutím
� Parkovacie senzory vpredu a vzadu

balík Family PLUS  /obsahuje balík Family a navyše: úspora až do 3 669 EUR

� Elektrické ovládanie bočných posuných a zadných výklopných dverí � Chrome pack: strešné lišty chrómové, chrómové orámovanie okien

balík EXCLUSIVE  /obsahuje balík Family PLUS a navyše: úspora až do 4 884 EUR

� Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny � SEAT Navi system: rádio-navigačný systém, 6,5" farebný dotykový displej
� Multifunkčná kamera vrátane asistenta zmeny jazdného pruhu Lane     (kapacitný), CD prehrávač s podporou prehrávania MP3 a WMA, 2x slot
     Assist a systému pre sledovanie mŕtveho uhla (Blind spot detection)     pre SD kartu, rozhranie USB a AUX-IN, cúvacia kamera, Bluetooth,
� Poťah sedadiel - Alcantara, vyhrievané predné sedadlá � Asistent vyparkovania

www.seat.sk SEAT Alhambra 3/6 Platné od: 18.02.2016
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Popis Cena Reference | PLUS Style | Sport

Exkluzívna ponuka

Bezpečnosť, asistenčné systémy a osvetlenie

Rádia, navigačné systémy a telefonovanie

Bluetooth (hands-free), multifunkčný volant, rozhranie USB, lakťová opierka (nie s PN4)

SEAT Navi system: rádio-navigačný systém, 6,5" farebný dotykový displej (kapacitný), CD prehrávač s podporou 
prehrávania MP3 a WMA, 2x slot pre SD kartu, rozhranie USB a AUX-IN, cúvacia kamera, Bluetooth, farebný 
multifunkčný displej v združených prístrojoch, lakťová opierka vpredu, 8x reproduktor, multifunkčný volant
SEAT Navi system: rádio-navigačný systém, 6,5" farebný dotykový displej (kapacitný), CD prehrávač s podporou 
prehrávania MP3 a WMA, 2x slot pre SD kartu, rozhranie USB a AUX-IN, cúvacia kamera, Bluetooth, farebný 
multifunkčný displej v združených prístrojoch

SEAT Full link (Mirror link) (vyžaduje Media system Plus alebo Navi system)

Bočné airbagy vzadu
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre 5-miestne prevedenie (nie s P7A, P7B)
Bezkľúčový prístup a štartovanie vozdila (Keyless system)
Light assist FLA - asistent diaľkových svetiel (iba s PNT alebo WD1)
Multifunkčná kamera vrátane asistenta zmeny jazdného pruhu Lane Assist a systému pre sledovanie mŕtveho uhla 
(Blind spot detection) (iba s PLA; nie s PW2)
Systém pre sledovanie mŕtveho uhla (Blind spot detection)
Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty
Tempomat
Parkovacie senzory vpredu a vzadu

o
o
-
-

-

-
-

o | �
o
-
-

o

-

o

o
o
�

o
o
o

o 0

PXE 1 021

Parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu
     cena v kombinácii s balíkom Family / Family PLUS / Exclusive

o | -

- | o

- | o

- | o

o

-

-

-

-

-

Masážne sedadlo vodiča (pre Style), elektricky nastaviteľné s pamäťou, vyhrievané (vyžaduje WL1; pre kombináciu s 
Alcantarou pozri PL8) ( nie je možná inštalácia odkladacích priestorov pod prednými sedadlami )
Masážne sedadlo vodiča (pre Sport), elektricky nastaviteľné s pamäťou, vyhrievané (pre kombináciu s Alcantarou 
pozri PL8) ( nie je možná inštalácia odkladacích priestorov pod prednými sedadlami )
Poťah sedadiel - Alcantara, masážne sedadlo vodiča, elektricky nastaviteľné s pamäťou, vyhrievané, farba interiéru - 
čierna (nie s PLT, PL4) ( nie je možná inštalácia odkladacích priestorov pod prednými sedadlami )

cena v kombinácii s balíkom EXCLUSIVE ( nie je možná inštalácia odkladacích priestorov pod prednými sedadlami )

Poťah sedadiel - Alcantara, vyhrievané, športové predné sedadlá, farba interiéru - čierna (nie s PL4)

PL8

PLT

PL8 188

623

-

o

�

1 086PN4

PBT
PML

Výbava na želanie Alhambra

435

PL4

PQS 405

PAK
PAA

476

681

539

848

PN4

PAA

172

136

534

212

PLA

PNT

PAR

WCC

Kód

188

PSB

PL4 188

o

o

415PC9

Nezávislé kúrenie pre balík EXCLUSIVE P29 1 202 - 0

Mobilný telefón Samsung A3 plne kompatibilný so systémom Full Link, brandovaný priamo značkou SEAT, 

o
o
o

372

52
212

Klimatizácia, kúrenie a zimné pakety

Kolesá a podvozky

Okná, zrkadlá a exteriér

Sedadlá a interiér
o
o

o

-

1 detská sedačka (v 2. rade, vpravo)
2 detské sedačky (v 2. rade, vpravo a vľavo)
7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre 7-miestne prevedenie, 
koberčeky pre 3. rad sedadiel, prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu (iba s WH1) ( P7A+WGR alebo P7A+PTC nie 
P7A+WGR+PTC )
Kožené poťahy sedadiel, predné sedadlá športové, elektricky nastaviteľné (12-smerovo, vodičove s pamäťou) a 
vyhrievané, ostrekovače svetlometov, vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla, elektricky sklápateľné vonkajšie 
spätné zrkadlá (nie s PW1) ( nie je možná inštalácia odkladacích priestorov pod prednými sedadlami )

o
-

-

-
o

Programovateľné nezávislé kúrenie, vyhrievané predné sedadlá (nie s PW2, P7B, WH1)
Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov 
čelného skla (nie s PL1)
Winter pack II: vyhrievané čelné sklo (nie pre 1.4 150k; nie s PH2, PPH, P7B,PNT,P26,P29; iba s PW1 alebo WL1)

Tmavo tónované okná od B-stĺpika
Chrome pack: strešné lišty chrómové, chrómové orámovanie okien
Panoramatické strešné okno, elektrické ovládanie (iba s WH1; nie s PPH, PRC) ( PTC+WGR alebo PTC+P7A nie 
PTC+WGR+P7A )

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí

17" zliatinové disky "KIROA", pneumatiky 225/50 (vrátane bezpečnostných skrutiek; Reference iba s PLP)
17" zliatinové disky "DYNAMIC" (48/1), pneumatiky 225/50 (vrátane bezpečnostných skrutiek; nie s PLP, PG0, PJ0)
17" zliatinové disky "DYNAMIC" (48/1) v titánovej farbe, pneumatiky 225/50 (vrátane bezpečnostných skrutiek; nie 
s PLP, PG0, PJ0)
18" zliatinové disky "AKIRA", pneumatiky 225/45, športový podvozok (vrátane bezpečnostných skrutiek)
Sada na opravu pneumatík (kompresor a tesniaci prípravok)
Automatická regulácia výšky zadnej nápravy (nie s PJ8)
Adaptívny podvozok DCC  (nie s PAE a PJ8) -

o

o
o
o
o

o

-

-

-

o

o

o

o

o

o

o

o

Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, prihrievač, lakťová opierka vpredu, držiaky na 
poháre (nie s PPH)
Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia, ovládanie v 2. rade, vyhrievané predné sedadlá, programovateľné 
nezávislé kúrenie (nie s P7A, P7B, PW2)

o

o

o

-

-

o
-

423
949

265

243

561

2 115

WH1

PJ7
PJE

PCO

W4N
W5N

PCD

P7A

PAC

PIB

WL1

PTC

PW1

PJ8

PJG

PG8
PAE

PH2

529
55

PPH

914

1 269

PW2

939

1 023

949

1 151

PFM 244

756

1 005

529

2 221

o

o | -

Mobilný telefón Samsung A3 plne kompatibilný so systémom Full Link, brandovaný priamo značkou SEAT, 
predinštalované aplikácie SEAT pre plnohodnotné spojenie mobilného telefónu s vozidlom SEAT (kontaktujte 
prosím svojho predajcu SEAT)

$A3 - o 0

371

467

o | �
o

o

�

o

o
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spätné zrkadlá (nie s PW1) ( nie je možná inštalácia odkladacích priestorov pod prednými sedadlami )



Balíky výbav

Ostatné

Záruka na vozidlo

� - v sérii
o - na želanie
- - nedostupné

-

o | �

Fajčiarska výbava
Odkladacie priestory v stropnom paneli (nie s PTC)
Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny
Storage pack: uzatvárateľná schránka na prístrojovej doske, odkladací priestor pod sedadlom vodiča, odkladacia 
schránka na okuliare, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedernými opierkami, lakťová opierka 
vpredu, sklápateľné sedadlo spolujazdca, sklápateľné stolíky a držiak na poháre v 2. rade

Lak karosérie: základný
Lak karosérie: nemetalizovaný
Lak karosérie: metalizovaný o

Predĺžená záruka na 6 rokov / 150 000 km                                               

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím
Ťažné zariadenie, asistent rozjazdu do kopca ( WGR+PTC alebo WGR+P7A nie WGR+PTC+P7A )

Technology pack I: asistent rozjazdu do kopca, elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, zásuvka na 230 V 
(iba s PLA a PAK alebo PAA)
7-miestne prevedenie (P7A) + Climatronic, vyhrievané predné sedadlá a nezávislé kúrenie (PH2) (nie s PPH, PW2, 
WH1)
Lifestyle pack: 16" zliatinové disky "DESIGN" (48/1; vrátane bezpečnostných skrutiek), Chrome pack pre interiér, 
multifunkčný volant, SEAT Media system Plus (rádio, 6,5" obrazovka s dotykovým ovládaním, CD prehrávač s 
podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu, rozhranie Aux-IN, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free), asistent rozjazdu 
do kopca (iba s PJ0 alebo PG0; nie s PN4)

o | �
o

�

o

25
139

o
o
o

-

o
o
o

o

-

o
o

�

o

o

-

2 871

688

318

103

265

WGR
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Výbava na želanie Alhambra

2.0 TDI

371

594

0
270

2.0 TDI2.0 TDI
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2.0 TDI

Technické údaje

Motor 2.0 TDI 2.0 TDI1.4 TSI

v cene vozidla 1 120

pri otáčkach [min-1]

pri otáčkach [min-1]

Preplňovanie

Palivo

(  ) hodnoty v zátvorkách platia pre 7-miestne prevedenie

1 v čase vydania nie je hodnota dostupná
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2 470 (2 550)Celková hmotnosť [kg] 2 330 (2 420) 2 440 (2 520) 2 440 (2 520) 2 460 (2 540) 2 660 (2 640) 2 470 ( 2 550)

4 / 16 4 / 16 4 / 164 / 164 / 16Valce/Ventily 4 / 16

110 / 150

1 968

380

1 750 - 3 000

1 968

135 / 184

1 750 - 3 000

1 968

1 750 - 3 000

7,9 (8,0) 6,0 (6,1)

202

1 395

110 / 150

187

12,6

áno

203

10,2

340

3 500

1 500 - 3 500

110 / 150

1 968

110 / 150

3 500

340

1 968

85 / 115

Brzdy

Rozmery: d x š x v [mm]

6,0 (6,1)

4,5 (4,6)

5,0 (5,1)

130 (132)

5,5 (5,6)

6,4 (6,5)

148 (151)

6-st. man.

5,0 (5,1)

885 (po strechu: 1 339; so sklopeným 2. radom sedadiel: 2 430)

1 830 (1 881)

Kotúčové; ventilované kotúče vpredu

4 854 / 1 904 / 1 720

2 919

11,9

1 798 (1 849)

200

10,4

217

4,7

136 (137)

6,7

5,2

9,8

6-st. DSG

4,5

5,3

138 (139)

6-st. man.

Zrýchlenie 0-100 km/h [s]

Vstrekovanie

Objem palivovej nádrže [l]

Max. rýchlosť [km/h]

250

5 000 - 6 000

1 750 - 3 000 1 750 - 3 000

6-st. man. 6-st. DSG6-st. man.Prevodovka 6-st. man.

v meste

mimo mesta

kombinovaná

Emisie CO2 [g/km]

6,7

Systém štart/stop

Spotreba [l/100km]

3 5003 500

280

Max. výkon [kW / k]

Max. krútiaci moment [Nm]

1 968

135 / 184

3 500 - 4 000

380

1 750 - 3 000

4x4

Pohotovostná hmotnosť [kg]

Priemer otáčania [m]

1 921 (1 972) 1 828 (1 879)

4x2 (predná náprava)

Batožinový priestor [l]:

1 703 (1 755) 1 819 (1 870)

Pohon

7-miestne prevedenie

rázvor [mm]

1 798 (1 849)

5-miestne prevedenie

priame vstrekovanie Common Rail

Objem [cm3]

4 / 16

130 (132)

5,6

146 (147)

300 (so sklopeným 3. radom sedadiel: 658; so sklopeným 2. a 3. radom sedadiel: 2 297)

6,1

4,8

5,3

138 (139)

8,9

5,9

199

10,6

5,0

4x2 (predná náprava)

áno

TSI

benzín

áno

diesel

áno

70 l

213

9,3

340

3 500 - 4 000

4,5 (4,6)



SEAT Service Mobility
Prvé dva roky po zakúpení nového vozidla sú služby v rámci SEAT Service Mobility poskytované bezplatne a tak máte zaručený kompletný a spoľahlivý
rozsah asistenčných služieb na cestách, a to kdekoľvek v krajinách Európskej únie. Dokonca aj v prípade nehody, odcudzenia vozidla či natankovania
nesprávneho paliva je služba SEAT Service Mobility vždy k dispozícii, a to 7 dní v týždni 24 hodín denne.

V rámci Service mobility máte nárok na:
� náhradné vozidlo � náhradné ubytovanie � krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste
� pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie cestovných nákladov spojených s vyzdvihnutím vozidla

Záruka
Bez ohľadu na počet prejdených kilometrov vo vašom novom vozidle značky SEAT vám záruka na nové vozidlo poskytuje plné krytie po dobu dvoch
rokov na celom svete. Dvojročnú záruku získate aj na všetky Originálne diely SEAT, Originálne príslušenstvo SEAT, samozrejme aj v tomto prípade
bez ohľadu na počet prejdených kilometrov.

12 rokov záruka na prehrdzavenie
Chceme, aby ste si automobil SEAT užívali čo možno najdlhšie. Preto okrem 3-ročnej záruky na lak poskytujeme 12-ročnú záruku na prehrdzavenie.
Modely značky SEAT majú plne-pozinkovanú karosériu čo ich činí odolnými voči všetkému, čo na vás prírodné živly môžu zoslať.

SEAT Finance
Značkové financovanie pripravené špeciálne pre automobily značky SEAT. Naše vozidlá poznáme najlepšie, a preto vám pri ich financovaní dokážeme
pripraviť tie najlepšie podmienky. Financovanie vozidiel značky SEAT je možné prostredníctvom úveru alebo lízingu.
Pre bližšie informácie a podmienky kontaktujte vášho predajcu SEAT alebo navštívte http://www.seatfinancie.sk .

0800 156 885 (zo zahraničia: +421 2 492 05 952)

SEAT Služby

Členstvo v klube nie je len prejavom príslušnosti k SEAT komunite a značke, ale je spojené aj s množstvom výhod. Členom klubu je poskytovaná
predĺžená záruka na vozidlo až na 2+4 roky, zvýhodnené balíky servisných služieb a zvýhodnené balíky príslušenstva a množstvo ďalších výhod. 
Staňte sa členom a presvedčte sa sami.

Upozornenie:

Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky SEAT.

Uvedené ceny sú doporučené v EUR a zahŕňajú 20% DPH. V cene vozidla je zahrnutý poplatok do recyklačného fondu. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien bez upozornenia.

Uvedené výbavy zodpovedajú modelovému roku 2016. Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť. Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
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Club SEAT

ANTIKORÓZNA ZÁRUKA
12 ROKOV

NÁHRADNÉ
VOZIDLO

SEAT SERVICE
MOBILITY

ORIGINÁLNE DIELY
SEAT

ORIGINÁLNE VÝMENNÉ
DIELY SEAT

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO SEAT

SIEŤ SERVISOV
SEAT

STAROSTLIVOSŤ O
ZÁKAZNÍKOV

Club
SEAT

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
NA 6 ROKOV

ZVÝHODNENÉ BALÍKY
PRÍSLUŠENSTVA

ZVÝHODNENÉ BALÍKY
SERVISNÝCH SLUŽIEB


