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Tohle je život, 
jen ještě 
odvážnější.

Rozhlédněte se kolem sebe. Vidíte silnice? Nebo začátky? 
Překážky? Nebo možnosti? Ve společnosti SEAT vnímáme 
svět v celé jeho divoké úžasné kráse. Nemůžeme si pomoct. 
Pocházíme z místa, které překypuje kreativní energií. 
Kde odlišnost je samozřejmostí. A tak je všechno, čím se 
zabýváme – od automobilů přes motocykly až po nová řešení 
pro mobilitu – navrženo tak, abyste mohli žít odvážnější 
a radostnější život plný nejrůznějších překvapení.
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Nechte se 
unést.

Všestranné městské SUV jsme zdokonalili pro všechny 
motoristy, kteří se rozhodli, že budou žít odvážnější 
a  vášnivější život plný spontánních zážitků. Dejte tedy 
prostor své vášni, protože nikdy nevíte, kam vás zavede, 
když se necháte unést.
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Seznamte se 
s vaším novým 
parťákem.

Někdy stačí malý impulz a stanou se velké věci.
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Nový svalnatější vzhled završuje nově navržená maska chladiče 
spolu s předním nárazníkem a Full LED předními světlomety. 
Příď díky tomu vypadá ještě odvážněji. Atraktivní, sportovní 
charakter umocňuje také střešní spojler společně s  18" koly z 
lehké slitiny. Výsledkem jsou ještě lepší jízdní vlastnosti. A co to 
ručně psané logo? Pod každým skvělým uměleckým dílem je 
přece někdo podepsán.

Nová tvář 
městské 
všestrannosti.
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Prostor 
pro vaše 
malé i velké 
posedlosti.

Uvnitř však uvítáte příjemné prostředí, zvlášť 
pokud žijete na maximum. Elegantní interiér je 
vybaven novou přístrojovou deskou s měkčeným 
povrchem a volantem obšitým Nappa kůží. Uvnitř 
naleznete také dostatek prostoru pro všechny 
vaše vášně. LED osvětlení kolem výdechů 
klimatizace je opravdu jedinečným detailem.
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Na ještě větším displeji uvidíte a uděláte více. Nová 
9,2" dotyková obrazovka SEAT infotainmentu vyčnívá 
z  přístrojové desky, aby byla blíž k vašemu zornému 
poli. Výsledkem je lepší čitelnost a vyšší úroveň 
praktičnosti a bezpečnosti. Na 10,25" digitálním 
kokpitu budete mít ještě snadněji na očích všechny 
mapy a aktuální dopravní informace v reálném čase. 
A kdo potřebuje nabíječku, když si svůj smartphone 
můžete jednoduše nabít tak, že ho odložíte do 
bezdrátové nabíječky Connectivity Box.

Vše na očích.

WIP
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Propojíme vás s vaším vozem 
a váš vůz s celým světem.
Díky systému SEAT CONNECT budete mít na cestách váš vůz Arona pod kontrolou vašich prstů. Podívejte se 
na polohu vozu a dostávejte upozornění alarmu na svůj chytrý telefon. Odemknutí vozu je stejně snadné jako 
odemknutí displeje. Máte navigační systém? Z aplikace do infotainmentu můžete také odesílat oblíbené 
destinace a plánované trasy.

Vzdálený přístup.
Na svém smartphonu můžete zjistit polohu 
vašeho vozu SEAT Arona. Prostřednictvím 
chytrého telefonu můžete také odemknout 
nebo zamknout jeho dveře. Je to, jako 
byste měli svůj vůz v kapse. Můžete 
dokonce aktivovat houkačku a světla, 
abyste vůz na přeplněném parkovišti 
našli rychleji.

Nouzové volání.
Dokonce i na nejdelších výletech přesně 
stanovíte svou polohu, budete-li 
potřebovat pomoc. Funkce nouzového 
volání (eCall) automaticky naváže 
spojení se záchrannými službami 
a  předem jim zašle veškeré potřebné 
informace. Tím se ušetří drahocenný čas.

Média na požádání.
Užívejte si dokonalou konektivitu 
k  vašim oblíbeným rozhlasovým 
stanicím nebo podcastům z celého 
světa a dostávejte zprávy o dopravě 
na vaší trase, abyste ještě snadněji 
nalezli nejrychlejší cestu do cíle.
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Rozpoznávání dopravních značek.  
Na digitálním kokpitu uvidíte aktuální omezení rychlosti 
jízdy a zákazy předjíždění. A to vše díky integrované 
přední kameře.

Systém sledování mrtvého úhlu. 
To jsou oči navíc pro vaše mrtvé úhly. Při změně jízdního 
pruhu nebo předjíždění budete vždy vědět o přijíždějících 
vozech.

Travel Assist pro částečně 
automatizovanou jízdu.  
Travel Assist je skvělý pomocník. Kamerami sleduje 
vpředu jedoucí vozidla, značení jízdních pruhů a zatáčky 
a na základě toho upravuje rychlost jízdy v souladu 
s ostatními vozidly.

Asistent pro dálková světla. 
Tento systém automaticky přepíná mezi tlumenými 
a dálkovými světly na základě detekce vozidel vpředu. 
Nižší riziko oslňování ostatních řidičů zvyšuje 
bezpečnost jízdy.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu. 
Integrovaná kamera vás bezpečně udrží mezi podélnými 
čárami. Ideální funkce pro dopravní zácpy a hustou dopravu.

Starosti nechte doma. 
Čekají vás dobrodružství.
Váš SEAT Arona je vybaven technologií částečně automatizované 
jízdy. Díky ní budete před ostatními vždy o krok napřed. A také 
snížíte riziko nehody. Tento systém vás zbaví stresu při řízení.
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Objevte, co vás 
žene vpřed.

Radosti si můžete užívat ve všech tvarech 
a  rozměrech. Objevte, která výbava modelu SEAT 
Arona je ta správná pro vaše dobrodružství.
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Vždy jiný. 
Je to vaše věc. Váš styl. Váš SEAT Arona. Není nic, 
co  byste si nemohli přizpůsobit vlastnímu vkusu. 
Mimo jiné i výběrem barev Candy bílá, Magnetic 
šedá nebo Midnight černá pro střechu vozu. 

Nejkvalitnější tkaniny.
Vyberte si pro svůj interiér jen to nejlepší. 
Objednejte si svůj vůz SEAT Arona s čalouněním 
z elegantních a odolných materiálů, jakým je 
například nová tkanina SANO.

Pro opravdový pocit svobody a dobrodružství musíte překonat 
trochu větší vzdálenosti, překročit hranice. Modernizovaný 
robustní zadní nárazník dodává výbavě XPERIENCE 
offroadový charakter, který si naplno vychutnáte díky 10,25" 
digitálnímu kokpitu.

Výbava XPERIENCE.

Posouváme ambice 
k novým extrémům.
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Silnice jako výzva.
Vydejte se na cestu s naprostou jistotou. Nová 
maska chladiče a spojler na přídi dodávají 
vašemu vozu SEAT Arona sportovní charakter.

Ventilační výdechy 
v odstínu Aran zelená. 
Svěží design vám bude přivádět svěží vzduch. 
Osvětlené ventilační výdechy v odstínu Aran zelená 
vám budou uvnitř vozu připomínat přírodu.

Sviťte si na cestu inovativně. 
FULL LED přední světlomety jsou vrcholem 
moderního designu, hospodárnosti a prémiové 
kvality. Budou tak zářit nejen svým světlem.

Tady vládnete vy.
Nová 9,2" obrazovka s navigačním systémem 
je na přístrojové desce umístěna ve vyšší 
poloze. Navigování je díky tomu ještě snadnější 
a přístrojová deska mimořádně elegantní.
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Cestování 
v závodním stylu.

Nepřekonatelný zvuk. 
Audiosystém Beats Audio® zahrnuje 
7  prémiových reproduktorů, fantastický 
subwoofer pro vaše skladby plné dunivých 
basů a výkonný 300W zesilovač pro 
mimořádně čistý zvuk při přehrávání všech 
vašich playlistů.

Nově navržený zadní difuzor.
Zadní difuzor má exkluzivní design, 
který  umocňuje mimořádně sportovní vzhled 
vašeho vozu SEAT Arona FR. Výbava FR.

Sportovní a atletická výbava FR je připravena na cokoli včetně 
poměřování sil a dává to jasně najevo vypracovanými svaly s nově 
navrženým zadním difuzorem a broušenými 18" koly z lehké slitiny. 
Audiosystém Beats Audio® vytvoří dokonalou akustiku, která vás bude 
inspirovat k překonávání osobních výkonů.
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Ukažte svůj styl.
Tento design dává najevo sportovní 
výkony a agilitu. Broušená 18" kola 
z  lehké slitiny v  odstínu Cosmo matně 
šedá jsou aerodynamická a lehká.

Svérázný design až do 
nejmenšího detailu. 
Ventilační výdechy v odstínu Daring červená udrží 
chlad v interiéru i během úžasných letních dnů.

První dojem, který vydrží.
Nově navržená maska chladiče utváří identitu 
vašeho vozu SEAT Arona a  dodává přídi ještě 
sportovnější přitažlivost.

Posuňte parkování 
na novou úroveň.
Parkovací asistent převezme řízení, zatímco 
vy budete regulovat rychlost. Díky tomu 
pokaždé precizně zaparkujete. 
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Rozjeďte to stylově.
Arona ve výbavě Style vás doveze bez kompromisů kamkoli od 
elegantních městských ulic až po zablácené horské vrcholky. 
Toto městské SUV kombinuje dynamickou příď s broušenými 
17" koly z lehké slitiny v odstínu Nuclear šedá, která zlepšují 
jízdní výkony. S touto kombinací vzhledu a vlastností získáte 
maximum zážitků v městských centrech i drsné přírodě.

Výbava Style.
Udržte si maximální kontrolu 
v naprostém komfortu. 
Kůží obšitý multifunkční volant padne skvěle do rukou 
a zprostředkovává skvělé zážitky z jízdy.

Moderní řešení pro osvětlení.
Eco LED přední světlomety jsou nejen hospodárným 
řešením, ale svými čistými liniemi také rozzáří exteriér 
vašeho vozu.
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Výkony a agilita. 
Broušená 17" kola Dynamic z lehké slitiny v odstínu Nuclear šedá 
mají nízkou hmotnost a aerodynamické tvary, které snižují 
aerodynamický odpor vzduchu.

Ventilační výdechy v odstínu 
Neutral šedá.
Chcete mít v interiéru raději jemné kombinace barev? 
Ventilační výdechy v odstínu Neutral šedá dodají 
interiéru vašeho vozu SEAT Arona klasický styl.

Expresivní vzhled. 
Sebedůvěra vám sluší. Nově navržená maska 
chladiče zesiluje sofistikovaný šarm vašeho 
vozu SEAT Arona.

Naprostá kontrola díky technologii bezdrátový Full Link.
Ovládejte funkce vašeho smartphonu přímo na 8,25" rádiu. Telefonování, zasílání 
textových zpráv nebo streamování hudby bude zcela integrovaným zážitkem. 
(výbava Bezdrátový Full Link je dostupná pro vozy vyrobené od 48. kalendářního 
týdne. Pro vozy vyrobené dříve je Full Link přístupný přes kabel)
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16" DESIGN 
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
BRILLIANT STŘÍBRNÁ
St  

18" PERFORMANCE
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
NUCLEAR ŠEDÁ, BROUŠENÁ
XP

18" PERFORMANCE II
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
COSMO MATNĚ ŠEDÁ, BROUŠENÁ
FR

Kola.

17" DYNAMIC
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
BRILLIANT STŘÍBRNÁ
FR

17" DYNAMIC II
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
BRILLIANT STŘÍBRNÁ
XP  

17" DYNAMIC III
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
NUCLEAR ŠEDÁ, BROUŠENÁ
St

18" PERFORMANCE IV
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
ČERNÁ, BROUŠENÁ
 FR  XP  St

18" PERFORMANCE III
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
SPORT ČERNÁ, BROUŠENÁ
 FR  XP  St

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Standardní výbava   

Výbava na přání   

18"

16"

17"
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Barvy.

CANDY BÍLÁ1

CLIFF ŠEDÁ2DESIRE ČERVENÁ2 ASPHALT MODRÁ2, 4

FR  XP  St  NEVADA BÍLÁ2 FR  XP  St  

PURE ČERVENÁ1 FR  XP  St  FR  XP  St

MAGNETIC ŠEDÁ2 FR  XP  St  

SAPPHIRE MODRÁ2  FR  XP  St

MIDNIGHT ČERNÁ2 FR  XP  St  URBAN STŘÍBRNÁ2 FR  XP  St  

FR  XP  St  XP  St  

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Standardní výbava    

Výbava na přání   

¹ Nemetalický lak
² Metalický lak

³ Speciální metalický lak
U výbav XP a FR mají vnější zpětná zrcátka stejnou barvu jako střecha. U 

výbavy Style jsou vnější zpětná zrcátka standardně v barvě karoserie.

⁴ Ukončení barvy ve 48. týdnu 2022
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Čalounění.

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ DINAMICA® St

KOMFORTNÍ SEDADLA, TKANINA COMO StKOMFORTNÍ SEDADLA, TKANINA SANO XP

SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ DINAMICA® XP SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ DINAMICA® FR

SPORTOVNÍ SEDADLA, TKANINA LE MANS FR

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Standardní výbava    

Výbava na přání   38



Perfektní vůz pro vaše 
cesty na dovolenou.

Pro váš vůz SEAT Arona nabízíme řadu příslušenství, 
abyste si mohli snadno plánovat všechny své výlety. 
Ať  máte na programu cokoli, buďte si jisti tím, že pro 
vás máme potřebné vybavení.
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Úpravy 
na míru.
Dejte svému SUV ještě sportovnější charakter.

Ochranné obložení bočních dveří.
Sofistikované a elegantní ochranné obložení bočních dveří 
zvýrazní dynamický design vašeho vozu SEAT Arona.

Hliníkové pedály a opěrka nohy. 
Vylepšete si zážitky ze sportovní jízdy hliníkovými pedály 
a opěrkou nohy.
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Otočná rohož do zavazadlového prostoru.
Rohož ochrání zavazadlový prostor před poškozením 
a znečištěním, aby vypadal ještě déle jako nový.

Přepážky do zavazadlového prostoru.
Pro bezpečnější přepravu vašich zavazadel. Přepážky 
vnesou trochu řádu do vašeho chaosu.

Síť mezi sedadly. 
Na delších výpravách do ní uložte hry a další 
zábavu pro cestující na zadních sedadlech.

Lapače nečistot vpředu a vzadu. 
Špatný terén? Lapače nečistot ochrání spodní část vašeho 
vozu SEAT Arona před odletujícím štěrkem a blátem, 
abyste mohli suverénně opustit asfalt.
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Ochrana.
Stojí cestování za tu námahu? Naštěstí jsme už předem 
vyřešili řadu problémů, s kterými byste se na cestách 
mohli setkat.
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Přeprava 
nákladu.
Díky naší řadě nosičů lyží strávíte méně času 
s nakládáním a více času na sjezdovkách. Nosiče vám 
zajistí snadnější a  bezpečnější přepravu vašeho 
oblíbeného sportovního vybavení.

Nástavec nosičů lyží Xtender.
Nosič lyží Xtender umožňuje snadné nakládání 
a vykládání, aniž byste se museli natahovat nad střechu 
vozu, a přepraví až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.

Nosič lyží. 
Tento střešní nosič lyží má speciální design, 
který je dokonalý pro rodinné využití. Přepraví 
až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.

46



PŘ
ÍS

LU
ŠE

NS
TV

Í

Přeprava 
nákladu.
Vydejte se na kole za extrémy, 
když potřebujete cítit vítr na své tváři.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení. 
Nosič pro dvě jízdní kola snadno připevníte 
k tažnému zařízení.

Nosič jízdních kol. 
Přepravujte své jízdní kolo na střeše se snadnou 
a bezpečnou nakládkou a vykládkou.
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Přeprava 
nákladu.
Mějte vždy po ruce vše, co potřebujete k tomu, abyste 
si mohli užívat radosti, které přináší život.

Střešní příčníky. 
Zásadní výbava pro rozené dobrodruhy. Střešní příčníky 
si můžete přizpůsobit k přepravě téměř čehokoli, 
co potřebujete pro své vášnivé aktivity.

Nosič surfových prken. 
S tímto praktickým nosičem surfových prken vám 
neunikne žádná příhodná vlna. Nosič přepraví dvě 
surfová prkna a dokonale se přizpůsobí jejich tvaru.

Střešní box.
Tento elegantní a aerodynamický střešní box chrání 
zavazadla před povětrnostními vlivy. Snadno se 
smontuje a připevní. Otvírá se na obou stranách 
a používá se v kombinaci se střešními příčníky. Ideální 
řešení pro delší rodinné výlety.
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Příslušenství 
pro domácí 
mazlíčky.
Rodinných dobrodružství se opravdu 
musí účastnit celá rodina.

Bezpečnostní pás pro psy.
Někteří se už nemohou dočkat, až tam 
budete. A když se nedokážou ovládat…

Rozdělovací mříž a ochranná 
pokrývka zavazadlového prostoru. 
Snadný způsob, jak zabránit vašim čtyřnohým 
přátelům v kontaktu s vašimi zavazadly.

Ochranná pokrývka sedadel.  
Chraňte nová zadní sedadla před poškozením 
škrábanci, vlhkostí nebo chlupy. Tím bude 
zajištěna maximální ochrana jejich čalounění.PŘ
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SEAT SERVICE vám dodá klid.

K vašim službám.
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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.

SEAT Pojištění.
SEAT Pojištění v sobě spojuje vše, co potřebujete pro bezstarostné 
cestování svým 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.

Servisní balíčky. 
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.

Prodloužená záruka.
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.

Mobilita.
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.
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Ekologické 
informace.

Move to ZERO – ekologická mise značky SEAT
 Změna klimatu.   Omezené zdroje.   Kvalita ovzduší.   Soulad s životním prostředím.

Kvalita ovzduší
Vznětové motory jsou vybaveny optimalizovaným 
systémem čištění výfukových plynů, systémem 
selektivní katalytické redukce SCR (Selective 
Catalytic Reduction), který minimalizuje emise 
oxidů dusíku vstřikováním AdBlue®.

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

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

Aerodynamika 
Vylepšená aerodynamika vozidla díky 
optimalizovanému designu karoserie, 
kol a chladicí soustavy.

Výrobní proces
Mezi roky 2010 a 2020 jsme snížili emise CO2 
na každý vyrobený vůz o 45 %.
Spotřeba energie na jeden vůz rovněž klesla, 
a  to o  1 %. Navíc jsme dosáhli 28% snížení 
spotřeby vody na jeden vůz a 64% poklesu 
množství odpadu, který vzniká při výrobě jednoho 
vozu. Část tepla potřebného pro vypalování laků 
ve  vypalovacích a sušicích pecích získáváme 
rekuperací zpět. Toto teplo následně používáme 
mimo jiné k vyhřívání budov, k zahřívání 
nejrůznějších lázní ve výrobním procesu nebo 
k provozu absorpčních chladicích zařízení.

Jízdní režim SEAT Eco
Režim ECO umožňuje styl řízení, který snižuje 
spotřebu paliva a emise úpravou parametrů 
motoru a převodovky.

Pneumatiky
Pneumatiky s nízkým valivým odporem mají  
nižší součinitel valivého odporu.

Osvětlení
Použití výhradně LED diod v předních 
světlometech a u některých verzí i v zadních 
svítilnách výrazně snižuje spotřebu elektrické 
energie, prodlužuje očekávanou životnost 
světlometů a zvyšuje jejich efektivitu.

Karoserie
Vysokopevnostní ocel společně s technologií 
tváření za tepla včetně tvrzení umožňuje vyrábět 
lehčí karoserii z tenčích plechů, která si však zároveň 
zachovává všechny požadované mechanické 
vlastnosti.

Motory
Motory TGI používají téměř výhradně stlačený 
zemní plyn (CNG) a pro nouzové situace mají 
zásobu pouhých 9 litrů benzinu. Motory TGI 
mohou spalovat rovněž zemní plyn 
z  obnovitelných zdrojů, což umožňuje snížení 
emisí CO2 (od těžby po spotřebu) o cca 80 %.
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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 (31. 10. 2022), 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 2023, který se vyrábí od 25. týdne 2022. 

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).

10/2022.


