
UŽÍVEJTE SI KAŽDOU JÍZDU 
A SERVIS NECHEJTE NA NÁS.

 TECHNOLOGY TO ENJOY 

SEAT SERVICE



ORIGINÁLNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SEAT®

Vybavte se na cesty!
Pravou podstatou vozů SEAT je originalita, sportovní charakter a jasně defi novaný 
styl. Proto vám SEAT nabízí širokou nabídku Originálního příslušenství SEAT®, 
se kterou můžete vyladit svůj vůz přesně podle svých představ. Dejte prostor 
fantazii a kreativitě. Buďte jedineční.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce příslušenství pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.

 TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
 Pro všechny modely

cena
od 5 510 Kč

cena
od 6 659 Kč

 SLUNEČNÍ CLONY 
 Sady pro zadní okno 
zadavazdlového řidiče nebo 
boční zadní okna

2 723 Kč

 AKTIVACE FUNKCE 
ROZPOZNÁNÍ ÚNAVY 
ŘIDIČE
 Funkce pomáhá minimalizovat 
riziko nehody z důvodu 
nedostatečného soustředění 
řidiče. Pro SEAT Ateca 
a Leon 2013-2018.

Číslo dílu: 5F0060884B

2 051 Kč

16 597 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČE
 Pro všechny modely

DRŽÁK JÍZDNÍCH KOL
Montáž na střešní nosiče

Číslo dílu: 6L0071128A

DRŽÁK JÍZDNÍCH KOL 
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Pro 2 jízdní kola

Číslo dílu: 000071128B

cena
od 1 089 Kč

Udělejte si
přestávku

Zjištěna únava

Udělejte si
přestávku

Zjištěna únava



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce SEAT kolekce vám poskytne náš servisní poradce.

ORIGINÁLNÍ SEAT KOLEKCE
SEAT kolekce byla vytvořena, aby přenesla ducha značky SEAT a města Barcelony 
do všech aspektů vašeho každodenního života. Pokud si užíváte jízdu vozem SEAT, 
neváhejte objevit kolekci produktů, které vám přidávají styl do každé situace.

PANTOFLE SEAT SPORT
Velikost: 39–42 a 43–46

Objednací číslo: 6H1084350D/F GAF

329 Kč

1 388 Kč

LÁHEV SEAT SPORT
Rozměry: 73 × 225 mm
Objem: 0,75 l

Objednací číslo: 6H1069601 GBE

93 Kč

1 130 Kč

ODRÁŽEDLO
Rozměry: 720 × 300 × 270 mm
Pro děti od 12 měsíců.

Objednací číslo: 6H1087500 GAD

2 908 Kč

329 Kč

POLO TRIČKO, PÁNSKÉ
Velikost: S–XXL, 
Materiál: 100% bavlna

Objednací číslo: 6H1084230X GBJ

POLO TRIČKO, DÁMSKÉ
Velikost: S–XL,
Materiál: 95% bavlna, 
5% elastan

Objednací číslo:   6H1084240X GAD

 KŠILTOVKA
 Materiál: 100% bavlna

Objednací číslo: 6H1084300 GAE



ORIGINÁLNÍ DÍLY SEAT®

Jedině s originálními díly máte 100% jistotu.
Originální díly SEAT® vám nabízí profesionální a výhodné řešení, které na 
rozdíl od různých náhražek dokonale funguje. Jejich kvalita a vysoká tech-
nická úroveň jsou zárukou spolehlivé a bezpečné jízdy a ušetří vám značné 
fi nanční prostředky. Už žádné kompromisy mezi kvalitou a cenou.

V autorizovaném servisu SEAT získáváte: 24 měsíční záruku na díly i práci / odborné znalosti našich profesionálů / provedení prací podle pokynů vý robce

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Pozn.: Bližší informace o nabídce dílů pro konkrétní vozidlo SEAT vám poskytne náš servisní poradce.

SADA BRZDOVÝCH 
DESTIČEK, VPŘEDU
Vybraná provedení modelu 
Leon, Altea, Toledo

Číslo dílu: 1K0698151F

1 930 Kč

NOVINKA

ZAPALOVACÍ SVÍČKA 
LONGLIFE
Vybraná provedení modelu 
Leon, Altea, Ibiza, Toledo

Číslo dílu: 101905601F

230 Kč

SADA BRZDOVÝCH 
DESTIČEK, VZADU
Vybraná provedení modelů 
Leon, Altea, Ibiza, Toledo

Číslo dílu: 1K0698451J

1 400 Kč

BRZDOVÁ KAPALINA
Všechny modely SEAT

Číslo dílu: B 000750M3

270 Kč

VLOŽKA PACHOVÉHO A PYLOVÉHO 
FILTRU S VRSTVOU AKTIVNÍHO UHLÍ 
A POLYFENOLOVÝM POVLAKEM
Prachový a pylový fi ltr s aktivním uhlím byl doplněn 
o novou, polyfenolovou krycí vrstvu s antibakteriálními 
a antialergickými funkčními vlastnostmi. Jedná se 
o protizánětlivý přírodní povlak, který na sebe váže 
alergeny a tak je zneškodňuje. Filtr je tak schopen zachytit 
i ty nejjemnější částečky alergenů a bakterií a vytvořit 
vzduch v kabině vozu čistší i pro alergiky. Jeho žlutým 
zbarvením lze fi ltr velmi snadno odlišit od běžných 
prachových a pylových fi ltrů.
Vybraná provedení modelu Ateca a Leon.
Číslo dílu: 5Q0819669

815 Kč

Číslo dílu: B 000750M3



KOMPLETNÍ CENY SEAT
Neplatíte ani haléř navíc!

Servisní úkony SEAT, to je výhodná nabídka pro majitele 
starších vozů. Jedná se o ceny vybraných servisních úkonů pro 
vozidla SEAT starší 5 let, zákazníkem je fyzická osoba. Ceny 
oprav v autorizovaném servisu zahrnují vše. Originální či 
Economy díly SEAT®, cenu práce mechanika se zvýhodněnou 
hodinovou sazbou a DPH. Zkuste si i vy spočítat, 
že návštěva autorizovaného servisu se vám vyplatí. 
Více informací získáte u participujících partnerů SEAT 
a na www.kompletniceny.seat.cz.

VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY
Ibiza, r. v. 2008, 1.4 l, 63 kW

920 Kč

SERVISNÍ PROHLÍDKA 
S VÝMĚNOU OLEJE
Leon, r. v. 2008, 2.0 TDI, 103 kW

VÝMĚNA BRZDOVÝCH DESTIČEK 
A KOTOUČŮ VPŘEDU 
Alhambra, r. v. 2008, 2.0 TDI, 103 kW

2 650 Kč 8 570 Kč



AKČNÍ NABÍDKY

NENECHTE SI ZKAZIT 
VÝHLED NA CESTUKaždý zákazník, který si u nás nechá vyměnit čelní sklo, 

získá navíc sadu originálních stíracích lišt za pouhou 1 Kč.
Nabídka platí pro všechna pojištěná i nepojištěná čelní skla 
od 1. 3. do 30. 9. 2017.

Každý zákazník, který si u nás koupí a nechá vyměnit sadu stěračů, 
dostane 1 litr koncentrátu letní směsi do ostřikovačů jako bonus.
Akce platí od 1. 3. do 12. 5. 2017.



00001

FITNESS PLÁN
Udržujte váš vůz v kondici.

Přijďte si k nám pro svůj Fitness plán – knížku plnou slevových poukazů a dopřejte svému vozu 
profesionální péči za výhodné ceny. Nabídka obsahuje slevy na Originální příslušenství SEAT®, 
Originální díly SEAT®,  Economy díly a servisní úkony. Ušetříte až 20 %.

PROHLÉDNĚTE SI VÝHODY 
FITNESS PLÁNU



Přijďte si k nám pro svůj Fitness plán – knížku plnou slevových poukazů 
a dopřejte svému vozu profesionální péči za výhodné ceny. Nabídka obsahuje 
slevy na Originální příslušenství SEAT®, Originální díly SEAT®,  Economy díly 
a servisní úkony. Ušetříte až 20 %.

Přijďte si k nám pro svůj Fitness plán – knížku plnou slevových poukazů 
a dopřejte svému vozu profesionální péči za výhodné ceny. Nabídka obsahuje 
slevy na Originální příslušenství SEAT®, Originální díly SEAT®,  Economy díly 
a servisní úkony. Ušetříte až 20 %.

POSTARÁME SE O SPRÁVNÉ 
VYLADĚNÍ VAŠEHO VOZU
Technickou kontrolu a měření emisí dostanete od nás zdarma!

Přivezte svůj SEAT do autorizovaného servisu kde se o váš vůz postarají vyškolení technici. 
Prověříme stav vašeho vozu a vše potřebné opravíme. Jako bonus získáte provedení 
technické kontroly v nezávislé STK a měření emisí zdarma.



SEAT PNEUGARANCE  
Originální kvalita, za kterou ručíme.

Kvalita pneumatik má nezanedbatelný význam pro vaši bezpečnou 
jízdu. Pneumatiky jsou trvale vystaveny velkému zatížení, a to nejen 
kvůli mnohdy nekvalitnímu povrchu vozovek. Na cestách vás čekají 
různé nástrahy jako hřebíky, šrouby, ostré kameny, které mohou 
pneumatiku poškodit natolik, že ji nelze opravit. V těchto případech 
se vám bude hodit náš garanční program SEAT PneuGarance,  
který vám ušetří peníze. 

Naši záruku na pneumatiku automaticky získáte pokud  
ji koupíte u autorizovaného prodejního nebo servisního   
partnera SEAT. Garance je poskytována už při zakoupení 
jedné pneumatiky a je platná po dobu 3 let.  
Vztahuje se na neopravitelná poškození vzniklá při běžném 
provozu, včetně najetí na obrubník. Pokud máte platnou  
doživotní Záruku mobility, můžete využít i odtah  
do nejbližšího autorizovaného servisu SEAT.

S programem SEAT PneuGarance získáte slevu až 70 %  
z ceny pneumatiky, na niž je garance uplatňována.  
Výše slevy (stejně jako doba platnosti záruky) závisí  
na hloubce zbytkového dezénu, přičemž limitem je 5 mm. 

Slevu můžete uplatnit pouze v případě, že nakoupíte novou 
pneumatiku u autorizovaného prodejního a servisního  
partnera SEAT, cena nové pneumatiky bude snížena  
o poskytnutou slevu. 

Garanci můžete uplatnit u kteréhokoli  
autorizovaného partnera SEAT v České republice.

Méně defektů pneumatik. 
Více mobility.

Ochrana před nejčastější příčinou defektů:*

/  Větší bezpečnost pro všechna 4 kola: 
I s defektem hladce dojedete k nejbližšímu servisu SEAT.

/  Menší ztráta času:  
Vyhnete se nečekaným zdržením.

/  Stálý komfort: 
Žádné omezení ve srovnání s obyčejnými pneumatikami.

USKLA
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA

N
O

VÉ PN
EU

M
ATIKY

SERVIS



od 299 Kč 
(vč. DPH)

Zkontrolujeme vám:

brzdovou soustavu včetně stavu brzdové kapaliny

výfukový systém (netěsnosti, opotřebení)

kola a pneumatiky včetně nahuštění

funkčnost spojky

chladicí systém (netěsnosti, mrazuvzdornost)

funkčnost klimatizace

stěrače a ostřikovače včetně seřízení

stav baterie

klínový / rozvodový řemen (poškození, opotřebení)

světla včetně správného nastavení sklonu

těsnost a poškození motoru a motorového prostoru

provedení dílenských a svolávacích akcí 

provozní kapaliny

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
V rámci jarní servisní prohlídky provedeme pečlivou kontrolu technického stavu
vašeho vozu a zkontrolujeme jeho nejdůležitější části tak, abyste vždy dojeli do cíle.



V žilách nám koluje německá a španělská krev. Jsme vášniví perfekcionisté. Naše technologie slouží emocím. Vy můžete cítit 
všechno, co známe. Dáváme designu smysl. Vdechujeme technice život. Nazýváme to TECHNOLOGY TO ENJOY. My jsme SEAT.

s e a t . c z

Uvedené nabídky platí  minimálně do 31. 5. 2017.

CB Auto a.s. 
Dr. Milady Horákové 1477
370 05 České Budějovice
OTEVÍRACÍ DOBA PO–PÁ 7.00–18.00

 SO 8.00–12.00 
TEL. +420 731 605 866 
e-mail: seat@cb-auto.cz 
www.cb-auto.cz




