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SEAT QR KÓD
Zoznámte sa bližšie s novým 
modelom SEAT Ibiza pomocou 
vášho smartfónu alebo tabletu. 
Nahrajte si aplikáciu QR 
a naskenujte si čiarový kód alebo 
vložte URL adresu do vášho 
internetového prehliadača.

INSIDE SEAT

Naša história sa skladá z príbehov 
miliónov ľudí. A vždy nás poháňali 
naši zákazníci, pretože sme sa vždy 
usilovali poskytnúť im technológiu, 
ktorá prináša potešenie. 

Konštruktéri sa inšpirujú všetkým, čo 
videli a zažili. SEAT je inšpirovaný 
mestom Barcelona, kde dizajn 
vychádza z esencie krásy.
A my kombinujeme náš dizajn 
so špičkovou technológiou 
a kvalitatívnymi štandardmi koncernu 
Volkswagen. 

V roku 1953 sa prvým modelom SEAT 
začal napĺňať sen jednej krajiny. A dnes, 
o vyše 60 rokov neskôr, sa naša 
technológia vyvinula s novým cieľom: 
vytvárať každý deň krásne veci na 
svete...

TECHNOLOGY 
TO ENJOY



SEAT Color Pack sú farebné balíky, ktoré 
nechajú vyniknúť Vašej osobnosti.

V interiéri sa idea jedinečnosti prejavuje 
v každom drobnom detaile: prešívanie na 
volante, farebné bezpečnostné pásy 
a dekoračné obklady umocňujú športový vzhľad. 
Ibiza FR.

Vďaka kompletu SEAT Color Pack, dodávanému 
na želanie, si môžete karosériu a interiér 
doplniť farebnými prvkami, napríklad ako dýzy 
ventilácie, vonkajšie spätné zrkadlá alebo 
disky kolies. Je to spôsob, ako povedať svetu 
“Toto je moje auto”. Výrazný ako veľký 
neónový pútač. 
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SEAT IBIZA 5D

Na každú príležitosť.
STANOVILI STE SI URČITÝ ŠTANDARD A MENEJ NECHCETE.

Chcete praktickosť. Chcete športový dizajn a 5 dverí veci uľahčuje. Chcete 

zladené farby interiéru s detailmi exteriéru. Chcete najviac 

individualizovateľný SEAT Ibiza všetkých čias: jednoducho VYNIKAJÚCI.



Zadné LED svetlá.Denné LED svetlá robia automobil lepšie 
viditeľný pre chodcov i vodičov, čím zvyšujú 
bezpečnosť. Okrem toho dodávajú vozidlu štýl 
a eleganciu.

Pripojte si svoj mobilný telefón cez vstup USB 
a prehrávajte si hudbu alebo prenášajte dáta 
cez Media System View Plus Pack so 6,5" 
farebným displejom a podporou Full Link.

SEAT IBIZA ST KOMBI

Je jedno, aké máte plány.
V ŽIVOTE MÁTE TOHO VEĽA OBJAVOVAŤ.

Hoci nemusíte vedieť aký bude Váš ďalší krok v živote, už viete, kam bude 

smerovať: dopredu. A Ibiza ST Vám poskytne osobitný priestor na všetko, 

čo Vás napadne. S priestorom pre batožinu až 430 litrov.
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SEAT IBIZA SC

Lieta ako motýľ.
JEMNÝ A OBDARENÝ  UŠĽACHTILÝM DIZAJNOM, 

pre tých, čo veria v lásku na prvý pohľad. SEAT Ibiza Sport Coupé je 

najdynamickejším členom modelového radu Ibiza. Svojimi vlastnosťami 

prekonáva očakávania aj najnáročnejších vodičov.

Cez rozhranie Full Link pripojíte smartphone 
s operačným systémom Android alebo Apple 
a môžete počas jazdy zdieľať množstvo 
aplikácií priamo na displeji rádia pre Vaše 
pohodlie.

Komplet SEAT Color Pack je nepochybne 
veľkým krokom smerom ku kvalite, ktorý Vám 
poskytuje možnosť individuálne si dotvoriť 
model Ibiza. Celý prístrojový panel bol 
reštylizovaný s využitím najlepších materiálov, 
dodávajúcich mu nádych elegancie 
a vycibrenosť.

Aký dobrý je úplne nový úsporný motor 1.0 TSI? 
Presvedčte sa sami. Spája prednosti 
benzínového motora s výhodami turbodiesla 
TDI: ako spotreba paliva iba 4,1 l/100 km 
a emisie CO2 94 g/km. Nie je to úžasné?
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Divokosť nemusí vždy znamenať drsnosť, 
prinajmenšom nie v interiéri verzie CUPRA. 
Exkluzívne obklady prístrojového panelu 
Carbon Black a špecifické detaily dodávajú 
športovému charakteru nádych elegancie. 

Srdcom tejto šelmy je pôsobivý motor 1.8 TSI 
s výkonom 141 kW (192 k), najvýkonnejší 
v celom modelovom rade Ibiza.

Pre model CUPRA exkluzívne 17" disky z ľahkej 
zliatiny (na výber v striebornej alebo čiernej 
farbe Barcino) môžu na želanie doplniť červené 
brzdové strmene. Ďalší detail, ktorý upúta oko 
diváka. 
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Perfektná kombinácia športového 
dizajnu a presnosti.
PRE TÝCH, ČO RASTÚ ŠPORTOVO. Športovejšia, divokejšia 

a atraktívnejšia ako kedykoľvek predtým, Ibiza CUPRA nielen zvyšuje 

vzrušenie zo športovej jazdy na novú úroveň ale súčasne aj intenzitu 

Vášho zážitku z každodennej jazdy.

SEAT IBIZA CUPRA



DIZAJN INTERIÉRU

Vnútorná krása.
 

VNÚTORNÁ ZMENA, VNÚTORNÝ RAST. 

Interiér nového modelu SEAT Ibiza je oproti 

predchodcovi ergonomickejší a vycibrenejší, 

dosiahol novú úroveň kvality a remeselného 

vypracovania. No ešte vzrušujúcejšie sú nové 

farebné prvky v interiéri.
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DETAILY DIZAJNU

NOVÝ ZVNÚTRA.
V KABÍNE SA VŠETKO ZMENILO.  

Od integrovaného systému infotainmentu 

s dotykovým monitorom cez textúru poťahov 

sedadiel až po prešívanie koženého poťahu 

volantu a radiacej páky. Kvalita, ktorá sa dá 

vnímať všetkými zmyslami, až udivuje. Môžete si 

dokonca vytvoriť osobitné prostredie pre každú 

jazdu nastavením intenzity náladového 

osvetlenia.
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ÚLOŽNÝ PRIESTOR

Keď toho potrebujete 
veľa.
NOVÝ SEAT IBIZA ST JE VÄČŠÍ, TEDA LEPŠÍ. 

Má väčší batožinový  priestor až 430 litrov 

a tým Vám poskytuje viac možností. Ale aj 

v kabíne je viac odkladacích priestorov ako sa 

na prvý pohľad zdá. Praktické detaily robia 

z neho automobil, ktorý sa hodí na všetko.
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ÚČINNOSŤ & VÝKON

TSI: menší motor, 
väčší výkon.

MOTOR ECO TSI DOSAHUJE PÔSOBIVÝ POMER 

VÝKONU A SPOTREBY PALIVA. Kombinuje 

vysoký výkon benzínového motora 

s priaznivou spotrebou paliva a nízkymi 

emisiami CO2 naftového motora. Poskytuje 

vysoký jazdný komfort a pôžitok z jazdy. 

S kombinovanou normovanou spotrebou 

4,1 litra na 100 km a kombinovanými 

emisiami CO2 iba 94 gramov na kilometer 

motor EcoTSI predstavuje čistý, účinný 

a výkonný zázrak modernej techniky.

18 | 19



ZOSTANTE V SPOJENÍ.

Vo Vašej Ibize CONNECT budete za volantom spojení 
so svetom rovnako ako pred svojim počítačom. 
Vedeli ste, že môžete dokonca diktovať a posielať 
e-maily a textové správy? Zistite viac, čo Vám všetko 
tento úžasný model poskytuje!

CONNECT Čaro spojenia.
Nový SEAT Ibiza CONNECT a smartfón Samsung A3 tvoria takú silnú 

dvojicu, že si je jej členov ťažko predstaviť samostatne. Presne 

preto ich získavate naraz. Vďaka aplikácii CONNECT App máte 

k dispozícii nekonečné možnosti, ktoré táto dvojica poskytuje. 

Pomocou funkcie Voice Reply na obrazovke Mirror Link môžete 

hlasom ovládať Váš telefón, dokonca aj diktovať a posielať emaily. 

No nielen to, Vaše slovo je povelom. A ak táto Ibiza ešte nie je pre 

Vás dostatočne fascinujúca, teraz je k dispozícii s dvoma farebnými 

kompletmi: CONNECT Blue a CONNECT Atom Grey.

No nie sú to iba prednosti v oblasti 
technológie. Nový SEAT Ibiza CONNECT má 
exkluzívne poťahy sedadiel a kvalitné detaily 
na mnohých miestach: dýzach ventilácie, 
volante a radiacej páke, stredovej konzole... 
Niet pochybností, táto Ibiza je ultimatívny 
automobil pre spojenie so svetom.

Samozrejme, môžete si spravovať Vaše 
obľúbené skladby podľa želania… a čo poviete 
na prediktívne ovládanie, ktoré predvída Vaše 
želania? Analyzuje dennú dobu a odporúča Vám 
zoznam skladieb, ktorý sa pre ňu ideálne hodí. 
A to všetko vďaka našej exkluzívnej aplikácii 
CONNECT App.

Nový dotykový monitor MIB pripojí Váš telefón 
k automobilu najjednoduchším a najprirodze-
nejším spôsobom. Vďaka technológii Full Link 
môžete prijímať informácie zo sociálnych sietí, 
prehrávať hudobný záznam a dokonca aj 
kontrolovať Vaše e-maily stlačením gombíka. 
Vitajte!
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VÝBAVA

SEAT Ibiza CONNECT
Elegantný dizajn s inteligentnou konektivitou.



TECHNOLÓGIA & KONEKTIVITA

Vyššia úroveň.
NOVÝ SEAT IBIZA MÁ MNOŽSTVO

 BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV, vrátane 

systému rozpoznania únavy vodiča, ktorý 

znižuje riziko zaspatia za volantom. 

K dispozícii je aj multikolízna brzda, ktorá 

v prípade nehody automaticky zabrzdí 

vozidlo a tým zabráni následnej kolízii, 

cúvacia kamera a mnoho ďalších prvkov.

Prostredníctvom dotykového displeja 

infotainmentu na stredovej konzole a vďaka 

technológii Full Link máte bezpečný 

a pohodlný prístup k funkciám Vášho 

mobilného telefónu. A funkcia Read to Me 

Vám dokonca umožňuje po stlačení gombíka 

diktovať textové správy a e-maily.

A to ešte nie je všetko: k dispozícii máte 

ďalšie technologické funkcie ako Car, ktorou 

môžete získať informácie o prevádzkových 

údajoch vozidla v reálnom čase a mnoho 

ďalších údajov.
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10 DÔVODOV

Štart o 10, 9...
JE VEĽA DÔVODOV, KTORÉ HOVORIA ZA SEAT 

IBIZA. Nechajte nás urobiť stručný výpočet.

Ikonický dynamický dizajn
Línie nového modelu SEAT Ibiza sú energické a majú výrazný 
charakter. Reflektory zo svietiacich diód LED a dynamické línie 
karosérie mu dodávajú jedinečnú osobnosť. 

Váš SEAT Ibiza je nezameniteľne Váš
Balíčky SEAT Color Pack Vám teraz umožňujú individualizovať si Ibizu 
na želanie a dekorovať  detaily na karosérii a v interiéri elegantnými 
farebnými odtieňmi ako Velvet a Bismuth.

Vyššia celková kvalita
Celý interiér bol z hľadiska ergonómie a použitých materiálov 
rekonštruovaný tak, aby dosahoval vysoký štandard koncernu VW. 
Zmeny siahajú od prešívania poťahov sedadiel až po dotykový vnem 
jednotlivých tlačítok a ovládacích prvkov.

Univerzálnosť
Najlepšie je, že mestský SEAT Ibiza Vám umožňuje rovnako dobre 
stráviť deň v meste ako na dlhej ceste, čím vyhovuje každému Vášmu 
plánu. Neváhajte, a splňte si ho! 

Osviežujúco mladistvý
SEAT Ibiza má mladistvého ducha, ktorý oslovuje všetky vekové 
kategórie. Jeho komplexne vylepšený interiér poskytuje potešenie 
nielen vodičovi ale aj celej posádke.

Skonštruovaný pre radosť
Kompetencia tímu SEAT Sport a našich skúseností, získaných na 
pretekových okruhoch celého sveta, sa premietli do konštrukcie 
podvozka. Preto je agilný a poskytuje novú dimenziu pôžitku z jazdy. 
Synonymom maximálnej dynamiky je v tomto smere model Ibiza 
Cupra.

Vyše 5 miliónov dôvodov
Po 30 rokoch a vyše 5 miliónoch predaných exemplárov viete, že tento 
automobil má vo svojej DNA nielen dizajn ale aj mladistvosť, radosť 
a spoľahlivosť.

Konektivita
Nový SEAT Ibiza prináša najmodernejšie technológie v oblasti 
konektivity. Kvalitný dotykový monitor systému infotainmentu, 
perfektne integrovaný do prístrojového panelu, vďaka nášmu systému 
Full Link zrkadlí displej Vášho mobilného telefónu.

Technológia pre Vašu podporu
Nový SEAT Ibiza prichádza vybavený najnovšími inováciami 
a bezpečnostnými technológiami ako systém rozpoznania únavy 
vodiča, multikolízna brzda a cúvacia kamera.

Motory najnovšej generácie
So spotrebou paliva zníženou na 3,9 l/100 km a emisiami CO2 iba 
92 g/km je motor EcoTSI v novom modelovom rade SEAT Ibiza rovnako 
šetrný k životnému prostrediu ako ekonomický. Ako vodič sa môžete 
tešiť z priaznivej spotreby paliva bez straty dynamiky a zníženia 
pôžitku z jazdy.
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MOULTY AA R

CONNECT 11 + WTN/ WTB CG CB 

ALCANTARA BLACK DA + PLV FR

KINETIC BISMUTH BA + P07 ST

PIPPER EMBOSEE DA FR

ALCANTARA BLACK EA + PLV C

KINETIC BLACK BA ST

ALCANTARA BLACK BA + PLZ ST

KILT BW C

KINETIC VELVET BA + P08 ST

PIPPER EMBOSSE DA + P09 FR

SEAT IBIZA

Poťahy

Reference /R/

Style /ST/

FR /FR/

CUPRA /C/

CONNECT Atom Grey /CG/

CONNECT Blue /CB/

Sériovo 

Na želanie 
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TAGUS BLACK  FR

DYNAMIC TITANIUM  FR DYNAMIC RED  FR

17 PALCOV 17 PALCOV

17 PALCOV

BARCINO SILVER C BARCINO BLACK C

TAGUS SILVER  FR

SEAT IBIZA

Disky
SEAT IBIZA

Disky z ponuky príslušenstva

15 PALCOV

14 PALCOV

MARSALA SILVER R

URBAN ST SILVER A

6J0071494A

BLACK & POLISHED SILVER A

6J0071491
SILVER & POLISHED SILVER A

6J0071496

IBIA SILVER ST

IBIA TITANIUM ST SILVER A

6J0071493

ANTHRACITE-RED & POLISHED SILVER A

6J3071491

DIAMOND CUTTED ANTHRACITE A

6J0071491C

BLACK & POLISHED SILVER A

6J0071494
SILVER A

6J0071492

ANTHRACITE & POLISHED SILVER A

6J0071495
URBAN RCARTAGO SILVER  ST CARTAGO BLACK  ST

STRATOS TITANIUM FR DESIGN ATOM GREY* CG

DESIGN BISMUTH  ST DESIGN VELVET  ST

STRATOS SILVER FR

16 PALCOV

DESIGN BLUE  CB

Reference /R/

Style /ST/

FR /FR/

CUPRA /C/

CONNECT Blue /CB/

CONNECT Atom Grey /CG/

Accessories /A/

Sériovo 

Na želanie 

*K dispizícii od novembra 2015.

DIAMOND ORANGE A

6J0071497 NJV

DIAMOND BLACK MATT A

6J0071495C



VAŠA INDIVIDUALITA
NA PRVÝ POHĽAD.

Ikonický dizajn dodáva modelu Ibiza veľkú 
atraktivitu. No teraz s rozličnými možnosťami 
individualizácie sa môžete cítiť ako skutočný 
šampión: objavte ako sa môže Vaša Ibiza 
odlíšiť od ostatných!

SEAT COLOR PACK
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VELVET



ČERVENÁBISMUTH



ČIERNA TITÁNOVÁ BIELA



STRIEBORNÁ MOONSTONE R  ST  FR  CG CBSTRIEBORNÁ ESTRELLA R  ST  FR  C  CG CB

ČIERNA MIDNIGHT R  ST  FR  C  CG CB

MODRÁ ALOR R  ST  FR  CG CB

SIVÁ PIRINEOS R  ST  FR  C  CG CB

ČERVENÁ EMOCION R  ST  FR  C  CG ČERVENÁ CHILI R  ST  FR  CG MODRÁ MEDITERRANEO R  ST  FR  CG MODRÁ APOLO R  ST  FR  CG 

SIVÁ TECHNIC R  ST  FR  CG 

BIELA NEVADA R  ST  FR  C  CG CB BIELA R  ST  FR  CG CB DYNAMIC C

SEAT IBIZA

Farby
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ZELENÁ LIMA¹ R  ST  FR  CG HNEDÁ ADVENTURE R  ST  FR  CG 



SYSTÉM ROZPOZNANIA ÚNAVY 
VODIČA.
Dynamickou analýzou spôsobu 
jazdy dokáže tento systém 
rozpoznať, či vodič stráca 
koncentráciu a ak je to nutné, 
odporúča pauzu. Systém vodiča 
varuje akusticky a opticky na 
prístrojovom paneli po dobu 
5 sekúnd a v prípade potreby 
to zopakuje.   

CÚVACIA KAMERA.
Kamera v zadnom nárazníku zobrazuje oblasť neviditeľnú v spätných 
zrkadlách, čím uľahčuje cúvanie a parkovanie v stiesnenom priestore.

AIRBAGY.
Je dobré byť na ceste obklopený priateľmi. A ešte lepšie je byť obklopený bezpečnosťou. 
SEAT Ibiza má štandardne čelné airbagy, na želanie bočné a bočné závesové airbagy.

Take a break

Tiredness
detected

MULTIKOLÍZNA BRZDA.
V prípade nehody tento systém 
zabrzdí vozidlo, čím zabráni 
následnej kolízii alebo zredukuje 
jej následky.

ADAPTÍVNY SYSTÉM SVETLOMETOV.
Bixenónové svetlomety SEATu Ibiza sa v zákrute natáčajú aby osvetlili 
vnútro zákruty s cieľom ukázať vodičovi aj skryté miesta popri ceste a 
maximálne kopírovať tvar vozovky.

PREDNÉ SVETLÁ DO HMLY S PRISVETĽOVANÍM ZÁKRUT.  
Umožňujú vodičovi pri nízkych rýchlostiach vidieť aj "za roh". Predné 
hmlové svetlo sa rozsvecuje pri natočení volantu do rýchlosti 30 km/h. 
Je nasmerované mierne do strany a osvetľuje priestor pred vozidlom, 
ktorý bežne zostáva neosvetlený.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezpečnosť

Rozmery

5D SC ST

PREDNÉ A ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY.  
Tieto inteligentné senzory Vám pomáhajú bezpečne vmanévrovať vozidlo na parkovacie miesto a akusticky 
Vás upozorňujú ak sa príliš priblížite k prekážke alebo inému vozidlu.

SEAT DRIVE PROFILE.
Unikátny systém umožňuje nastavenie jazdného profilu SEATu Ibiza. Tlačítkom si vodič zvolí aké má byť nastavenie 
tlmičov a charakteristika riadenia. Tvrdosť tlmičov je možné nastaviť na komfortné alebo športové, zároveň sa mení 
aj tuhosť riadenia zo štandardného na športové.

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA.
Slúži pre plynulý rozjazd do kopca. Systém predĺži účinok bŕzd tak dlho, kým má motor opäť dostatočne veľký 
krútiaci moment, aby ste sa mohli pohnúť.



SEAT SERVICE MOBILITY* 
Na prvé dva roky po kúpe sa na Vašu Ibizu automaticky vzťahuje 
SEAT service mobility bez dodatočných nákladov. SEAT service 
mobility Vám ponúka servisnú pomoc v akejkoľvek situácii, ktorá 
vedie k nemobilnosti Vášho vozidla SEAT kvôli poruche. Vždy náj-
deme najlepšie riešenie pre Vaše potreby, či je to náhradné vozidlo, 
doprava Vás a Vašich cestujúcich domov, alebo pobyt v hoteli. 

PRÍSLUŠENSTVO 
Ak si chcete Vašu Ibizu prispôsobiť podľa svojej chuti, autorizovaný 
SEAT servis Vám môže ponúknuť veľmi veľký výber originálneho 
príslušenstva od detských sedačiek po nosiče batožín. Každý diel je 
špeciálne vyrobený, aby pasoval rozmerom k Vášmu vozidlu  
a testovaný, aby spĺňal najvyššie kvalitatívne štandardy.

ZÁRUKA 12 ROKOV VOČI PREHRDZAVENIU 
Chceme, aby ste sa zo svojho vozidla SEAT tešili tak dlho, ako je to 
možné. Preto ponúkame 12 rokov záruku voči prehrdzaveniu karo-
série. Vaša Ibiza má plne pozinkovanú karosériu, čo ju robí odolnou 
voči všetkému, čo Vám prírodné živly môžu pripraviť.

NÁHRADNÉ VOZIDLO 
Táto služba je poskytovaná našou autorizovanou sieťou servisov 
(Authorised Service Network). Ak necháte svoje vozidlo v našom 
servise kvôli údržbe, môžete využiť náhradné vozidlo za veľmi  
výhodnú cenu, čo Vám zaistí mobilitu, kým si vyzdvihnete svoje 
vozidlo.

CLUB SEAT – ZÁRUKA AŽ 6 ROKOV
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 6 rokov / max.  
150 000 km*, zvýhodnené balíky servisných služieb a zvýhodnené 
balíky príslušenstva a množstvo ďalších výhod.
Staňte sa členom a presvedčte sa sami.

* Pre aktuálne informácie navštívte www.seat.sk, predajcu SEAT, alebo
 autorizovaný servis, aby ste získali kompletnú ponuku služieb. 
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SEAT SERVIS

Kontrola & údržba
AUTORIZOVANÝ SERVIS SEAT 

POSKYTUJE KOMPLEXNÉ PREHLIADKY 

VYKONÁVANÉ ŠKOLENÝM PERONÁLOM, 

ODSTUPŇOVANÉ  PODĽA VEKU 

A POČTU NAJAZDENÝCH KILOMETROV 

VÁŠHO VOZIDLA. Vďaka tomu máte istotu, 

že Vaše vozidlo bude vždy v optimálnej 

kondícii a že naši profesionáli urobili 

všetky servisné práce zahrnuté 

v programe údržby SEAT výlučne 

s použitím originálnych náhradných 

dielov SEAT.
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ORIGINÁLNE 
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w w w . s e a t . s k

Sme španielsky temperamentní, nemecky precízni. Sme 
vášniví perfekcionisti. Naše technológie vzbudzujú 
emócie. Sme nežní a zábavní zároveň. Dávame dizajnu 
zmysel. Prinášame technológiu do života. Voláme to 
TECHNOLOGY TO ENJOY. My sme SEAT. 

SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov  
a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho 
upozornenia. Informácie v tejto brožúre majú preto len informatívny charakter. 
SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácii v čase vydania 
tejto publikácie (01.9.2015), najnovšie informácie vám poskytne autorizovaný 
predajca SEAT. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené 
v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočných. Toto vozidlo a všetky jeho časti, 
ako aj originálne náhradné diely, boli skonštruované v súlade s právnymi 
predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné prostredie – 
použitím recyklovaných / recyklovateľných materiálov a opatreniami realizo-
vanými na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie 
environmentálnej kvality.

Autorizovaný SEAT DEALER


