
ENJOYNEERING

TOLEDO





Pri konštrukcii nového SEAT Toledo sme zohľadnili tie najprísnejšie pravidlá. Skutočná 

zmena k lepšiemu a nie iba naoko. Inovovať a pritom nezabudnúť na dobré veci, ktoré 

sú už overené. Robiť technické zlepšenia, ale neobetovať spôsob, akým sú vnímané.    

Voláme to: ENJOYNEERING.

ZÁŽITOK 
Z CESTOVANIA
Pri vývoji nového SEAT Toledo, sme si dali niekoľko otázok. Mohol by sa dizajn 

vylepšiť? Mohol by sa zvýšiť výkon? Mohli by sa znížiť emisie? Mohol by byť priestor 

lepšie využitý? Odpovede môže každý vidieť. Nový SEAT Toledo spôsobí údiv všade, 

kam príde. Má viac miesta vzadu a obrovský batožinový priestor. Má DSG prevodovku, 

ktorá je jemnejšia než kedykoľvek predtým. Poskytuje vysoký výkon s výnimočne 

nízkymi emisiami. Nový SEAT Toledo je úžasný. Ale čo ho robí skutočne krásnym je to, 

že je tak cenovo prístupný.

1  VYHĽADAŤ 
A STIAHNUŤ
‘SEAT EXPERIENCE’ APP

2  ZAOSTRIT & ZOSKENOVAT
 PRE POZERANIE 
 OBRÁZKOV NAŽIVO

3  DVOJITÉ POKLEPANIE 
 PRE ZOBRAZENIE 
 NA CELÚ OBRAZOVKU



PRAKTICKOSŤ JE 
TERAZ ŽIADANEJŠIA
Nový SEAT Toledo je skutočné prekvapenie. Aby sa vytvoril vzhľad 

perfektného rodinného vozidla, kombinuje sa jednoduchá 

elegancia kupé s praktickou univerzálnosťou kombi. Precízny dizajn 

línií, hrán a povrchov, so širokými uhlovými svetlometmi 

a horizontálnymi zadnými svetlami mu dáva skutočnú vizuálnu 

veľkorysosť a perfektne zapadá do aktuálnej fi lozofi e značky SEAT 

a DNA dizajnu. Zadná časť je tiež obdivuhodná. Tu nájdete viac než 

len batožinový priestor s vyše 550 l priestoru. A pretože sme ho 

navrhli tak, aby sa otváral ako hatchback, je to jeden 

z najdostupnejších sedanov a rovnako aj jeden z najatraktívnejších. 







NÁJSŤ VNÚTORNÚ 
SLOBODU
Posadiť sa dozadu, natiahnuť sa a relaxovať. Ste v novom SEAT 

Toledo. Či už ste za volantom, alebo si užívate jazdu ako spokojní 

cestujúci v priestrannej kabíne, všade je množstvo miesta pre vašu 

hlavu a nohy. Nádherný béžový interiér s vysokou kvalitou sedadiel 

a poťahov vytvára prostredie pre relax a vysoká úroveň spracovania 

a kvalita povrchov je štandardom. Aby sa doplnil pocit relaxácie, je 

k dispozícii SEAT Media System 2.2 s USB konektivitou. Tak môžete 

jednoducho nájsť cestu cez mesto, alebo len tak počúvať svoju 

obľúbenú hudbu. Nový SEAT Toledo je celkovo jedno 

z najkomfortnejších rodinných vozidiel.



VEC KRÁSY 
A EKONOMIKY
Nový SEAT Toledo nie je len o štýle, je to aj skutočne hodnotné auto. 

7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG poskytuje ľahké, jemné radenie pre 

jazdu, ktorá je ako kĺzanie. Ekonomická úroveň sa zvyšuje našimi motormi 

Ecomotive, ktoré spotrebujú menej paliva a úroveň emisií klesá len na 104 g/km. 

Naša škála TSI a TDI motorov bola vytvorená s jediným cieľom, aby vás spoľahlivo 

doviezli do vášho cieľa nielen rýchlo, ale aj úsporne.





TECHNICKY VZATÉ, 
JE SKVELÝ

OSTREKOVAČE PREDNÝCH SVETLOMETOV 
Udržiavajú predné svetlomety čisté a osvetľujú tak cestu pred vozidlom. 

KOŽENÝ PREŠÍVANÝ VOLANT 
Cítite kvalitu vždy, keď sa dotknete volantu. 



KOŽOU OBTIAHNUTÁ RADIACA PÁKA 
DSG PREVODOVKY  
Jemný pocit, keď prechádzate jednotlivými 
prevodovými polohami.

SUPER VEĽKÝ BATOŽINOVÝ PRIESTOR  
550 l priestoru a otvára sa ako hatchback pre jednoduché používanie.



UKĽUDŇUJÚCI 
POCIT ISTOTY
Či už ste vodič, alebo spolujazdec, vpredu alebo vzadu, v novom 

SEAT Toledo je vaša bezpečnosť našou prioritou číslo jedna. 

Preto sú sériovo okrem airbagu pre vodiča a spolujazdca, 

k dispozícii aj predné bočné airbagy a hlavové s možnosťou 

deaktivácie airbagu pre spolujazdca. Zároveň vás Toledo 

upozorní na nezapnuté bezpečnostné pásy. A to je dôvod, prečo 

s prvkami ako ABS, ESC, ISOFIX úchytky na zadných sedadlách 

a TOP Tether, je nový SEAT Toledo jedno z najbezpečnejších 

rodinných vozidiel na cestách. Na bezpečnosť myslíme celý čas, 

tak sa tým vôbec nemusíte znepokojovať.



AIRBAGY 
V SEAT Toledo je bezpečnosť prioritou číslo jedna. Okrem airbagu pre 
vodiča a airbagu pre spolujazdca s možnosťou deaktivácie sú v sérii 
aj bočné a hlavové airbagy a upozornenie na nezapnuté bezpečnostné 
pásy.

ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY. 
Keď vlastníte také krásne vozidlo, prirodzene si ho také chcete aj zachovať. Zadné parkovacie senzory vám pomôžu dodržať bezpečnú vzdialenosť 

medzi vašim Toledom a vozidlom vzadu, takže sa pri cúvaní alebo parkovaní nikdy nedostanete príliš blízko.

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA.
Toledo je navrhnuté tak, aby očakával neočakávané. Asistent rozjazdu do kopca zabráni cúvaniu vozidla počas rozjazdu do kopca tým, že sa uvoľnenie bŕzd 

oneskorí o 2 sekundy.



VÝBAVY
SEAT Toledo

SEAT Sound System 1.3 – rádio s prehrávačom CD a mp3 spolu s rozhraním Aux-IN so štyrmi reproduktormi a ovládaním 
na volante je súčasťou štandardnej výbavy Reference a Style.

Lakťová opierka s držiakom na poháre a otvorom do batožinového priestoru poskytne cestujúcim na 
zadných sedadlách ešte viacej komfortu na krátkych aj dlhých cestách. Rovnako umožní i prevoz 
dlhých predmetov, napr. lyží.



Interiér v čiernej farbe pre výbavový stupeň Reference.



Niektoré vyobrazené prvky sa nenachádzajú v sériovej výbave.

Súbor sieťok vám pomôže udržať poriadok aj vo veľkom batožinovom priestore o objeme až 550 l a navyše zaistí náklad 
pred neželaným pohybom.

Združené prístroje (high) vo výbave Style.



Interiér v sivej farbe pre výbavový stupeň Style.



Niektoré vyobrazené prvky sa 
nenachádzajú v sériovej výbave. Kožený multifunkčný volant sériovo pre Style.

Rozhrania USB a Aux-IN pre pripojenie 
multimediálnych zariadení vám 
pomôžu spríjemniť každú cestu.



Lakťová opierka vpredu ako súčasť Storage pack pre Reference alebo sériovej výbavy pre Style.

SEAT Media System 2.2 – rádionavigačný systém s dotykovým displejom, 
Bluetooth hands-free, rozhraním USB a 2 dodatočnými reproduktormi.



Každý nový SEAT Toledo môže byť ešte individuálnejší, ak si 

vyberiete zo škály originálneho SEAT príslušenstva, ktoré je 

praktické a zároveň aj krásne.  

SEAT G1 ISOFIX DUO PLUS Vhodné pre hmotnostnú skupinu I (9 kg – 18 kg). Montuje sa pomocou bezpečnostného 
pásu vozidla alebo ISOFIX úchytiek a Top Tether pásu. Poťahy sú snímateľné a umývateľné. 000019221A

RODINNÉ
VOZIDLO PRE
INDIVIDUALISTOV

Vyskúšajte online 
dobrodružstvo

Online konfi gurátor je rýchly a jednoduchý 

spôsob pre vizualizáciu vášho ideálneho 

vozidla SEAT. Vyberte si druh motora, stupeň 

výbavy, farbu karosérie, príslušenstvo 

a doplnky. Uložte, stiahnite a dokonca zdieľajte 

vašu vysnívanú špecifi káciu.



ZÁKLADNÝ STREŠNÝ NOSIČ
Základný strešný nosič so systémom proti odcudzeniu. 

Ideálne pre montáž množstva príslušenstva ako 
strešný box (000071180A), nosič bicyklov 

(6L0071128A) a nosič lyží (3B0071129F).
6JA071151

ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Odnímateľné ťažné zariadenie so 

zabezpečovacím systémom. Farebný indikátor 
uľahčuje montáž hlavice ťažného zariadenia. 

Dodávaná elektrická inštalácia.   
6JA092101



URBAN 15" 21/1 E R

DESIGN 16" 21/1 St

DESIGN 16" 21/2 E R

DYNAMIC 17" 21/1 St

KOLESÁ

Entry /E/ Reference /R/ Style /St/ Sériovo  Na želanie 



SEAT SERVICE MOBILITY* 
Na prvé dva roky po kúpe sa na vaše nové Toledo 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 
nájdeme najlepšie riešenie pre vaše potreby, či je to náhradné 
vozidlo, doprava vás a vašich cestujúcich domov, alebo pobyt v 
hoteli.

PRÍSLUŠENSTVO 
Ak si chcete vaše nové Toledo 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
Nie je dôležité koľko kilometrov prejdete vo svojom novom SEAT 
Toledo, záruka pre nové vozidlá od SEAT Service vám dáva komplet-
nú garanciu v celej Európe. Dostanete záruku na všetky originálne 
diely, príslušenstvo a prácu – všetko bez akéhokoľvek ohľadu na 
prejdené kilometre.

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. Vaše nové Toledo má plne pozinkovanú karosériu, čo ju robí 
odolnou voči všetkému, čo vám prírodné živly môžu pripraviť. 

ZÁRUKA 2 ROKY NA OPRAVY 
Všetky opravy na vašom vozidle SEAT vykonané v autorizovanom 
servise SEAT s použitím originálnych dielov SEAT majú 2 roky záru-
ku na materiál a prácu. Robíme to bez ohľadu na množstvo prejde-
ných kilometrov, aby sme zaistili maximálnu úroveň bezpečnosti 
a spoľahlivosti modelov SEAT.   

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 vý-
hodnú cenu, čo vám zaistí mobilitu, kým si vyzdvihnete svoje 
vozidlo. 

Len to najlepšie pre vaše nové Toledo

SEAT SERVIS

* Pre viac informácií navštívte www.seat.sk, predajcu SEAT, alebo
 autorizovaný servis, aby ste sa získali kompletnú ponuku služieb. 

SEAT 
SERVICE
MOBILITY

NÁHRADNÉ
VOZIDLO

SEAT 
EXPRESNÝ 
SERVIS

RÝCHLA
OPRAVA

KAROSÉRIA
A LAK

UMYTIE 
VOZIDLA

2 ROKY
ZÁRUKA

PREDĹŽENÁ
ZÁRUKA
NA 4 ROKY

ZÁRUKA 2 ROKY 
NA OPRAVY 

ZÁRUKA 
12 ROKOV VOČI 
PREHRDZAVENIU 

SEAT 
SERVISNÁ 
ÚDRŽBA

KONTROLA 
A ÚDRŽBA

AKTÍVNA
KONTROLA

VYZDVIHNUTIE
A PRISTAVENIE
VOZIDLA

SEAT 
ORIGINÁLNE 
DIELY

SEAT 
ORIGINÁLNE 
PRÍSLUŠENSTVO

BEZPEČNOSŤ

FINANCOVANIE

SEAT
STAROSTLIVOSŤ
O ZÁKAZNÍKA

SEAT 
SERVISNÁ SIEŤ

CLUB SEAT
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 4 roky, garancia 
mobility predĺžená o ďalšie 2 roky, zvýhodnené balíky servisných 
služieb a zvýhodnené balíky príslušenstva a množstvo ďalších 
výhod.
Staňte sa členom a presvedčte sa sami.



ČALÚNENIE

MENAR FW ČIERNA  E R

OPALO FY SIVÁ St

Entry /E/

Reference /R/

Style /St/

Sériovo 

Na želanie 

Pokračujte v online dobrodružstve

Online konfi gurátor je rýchly a jednoduchý spôsob pre vizualizáciu 

vášho ideálneho SEAT Toledo. Vyberte si vzor čalúnenia a farbu 

a potom si zvoľte farbu výbavy, ktorú preferujete. Môžete si uložiť, 

stiahnuť a dokonca zdieľať váš ideálny interiér.



JADE FZ BÉŽOVÁ   St



FARBY



BIELA 9P9P  ZÁKLADNÝ LAK T R St

LAVA MODRÁ  0F0F  METALIZOVANÝ LAK T R St

MAGIC ČIERNA  1Z1Z  METALIZOVANÝ LAK T R St

PASION ČERVENÁ  8T8T  ZÁKLADNÝ LAK T R St

SOMONTANO ČERVENÁ  X7X7  METALIZOVANÝ LAK T R St

OCEAN MODRÁ  8X8X  ŠPECIÁLNY LAK R St

PLATIN SIVÁ  2G2G  METALIZOVANÝ LAK T R St

CAPUCCINO BÉŽOVÁ  4K4K  METALIZOVANÝ LAK T R St

BRILLIANT STRIEBORNÁ  8E8E  METALIZOVANÝ LAK T R St

DENIM MODRÁ  G0G0  METALIZOVANÝ LAK T R St



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 (01.03.2013), 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 realizovanými 
na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality. 

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 ENJOYNEERING. 
My sme SEAT. 


