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NOVÝ SEAT 
TOLEDO
Svoboda volby

Krása, komfort a bezkonkurenční technika patří v novém Toledu 

ke standardu. Ale to je jen začátek celého příběhu. Na těchto 

stránkách naleznete celou řadu způsobů pro vylepšení svého 

vozu příslušenstvím, jakým jsou například informační a zábavní 

systémy, nosiče a jiné. Ve všech případech se jedná o Originální 

příslušenství SEAT®, které dodá vašemu Toledu ještě více 

osobitosti.



VÍCE  
MOŽNOSTÍ 
Přeprava vašeho cenného nákladu

Toledo má prostor pro každého. A nabízí celou řadu způsobů pro 

přepravu všech věcí, které si chcete vzít s sebou. Od horského 

kola přes nosiče lyží a surfových prken až po robustní příčné 

střešní nosiče a střešní boxy – Toledo přepraví bezpečně jakýkoli 

náklad. A co víc, Originální příslušenství SEAT® nabízí také řadu 

variabilních dětských sedaček, které poskytnou vašim dětem 

maximum pohodlí a ochrany.





TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ. 
Odnímatelné tažné zařízení se zabezpečovacím systémem. Systém 
barevného značení usnadňuje montáž hlavice tažného zařízení.
6JA092101
ELEKTRICKÁ INSTALACE: 6JA055204

PŘÍČNÉ STŘEŠNÍ NOSIČE. 
Přední a zadní příčný nosič se systémem proti odcizení.

6JA071151

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ. 
Sklopný kovový nosič jízdních kol se připevňuje na tažné zařízení. Je určen k přepravě 2 jízdních 

kol za vozidlem. Zahrnuje panel s koncovými světly, 13kolíkovou elektrickou zásuvku a návod 
k montáži.

000071128B
ROZŠÍŘENÍ PRO 3. JÍZDNÍ KOLO: 000071128C

PŘEPRAVA NÁKLADU
Bezpečné a stabilní

Originální příslušenství SEAT® je odolné, má dlouhou životnost  

a snadnou montáž. Za použití sady hliníkových příčných nosičů 

SEAT zajistí bezpečnost a stabilitu nákladu během přepravy. 

Zvolte si nosič lyží, nosič pro surfové prkno či nosič jízdních kol. 

Nebo aerodynamický střešní box o objemu 450 litrů.  

Pro nadměrné velikosti nabízíme tažné zařízení, které lze  

snadno připojit, včetně elektrické instalace. Díky Originálnímu 

příslušenství SEAT® si můžete vzít s sebou cokoliv.



NOSIČ JÍZDNÍCH KOL. 
Aerodynamický hliníkový rám pro přepravu jízdního kola. Se zámkem proti odcizení.  

Montáž na příčné střešní nosiče.
6L0071128A

STŘEŠNÍ BOX O OBJEMU 450 LITRŮ. 
Dvojité stěny z plastu odolného vůči povětrnostním vlivům. Hmotnost: 18 kg. Maximální  

nosnost: 50 kg. Montáž na příčné střešní nosiče.
000071180A

NOSIČ LYŽÍ. 
Hliníkový nosič s plastovým krytem a pryžovými podpěrami. Pro 4, resp. 6 lyží nebo 2,  

resp. 4 snowboardy. Montáž na příčné střešní nosiče.
3B0071129F / 3B0071129G

NOSIČ SURFOVÉHO PRKNA. 
Zahrnuje čtyři plastové podpěry, které se přizpůsobí tvaru surfového prkna.

Pro přepravu 1 nebo 2 surfových prken. Montáž na příčné střešní nosiče.
000071120HA



BEZPEČNOST DĚTÍ
Malí v bezpečí

O naše malé „věci“ je nutné v životě pečovat nejvíce. Pro SEAT 

Toledo je proto k dispozici řada vyspělých bezpečnostních 

sedaček. Tyto sedačky jsou přizpůsobeny věku a hmotnosti 

dítěte a jejich ergonomický design snižuje tlak na hlavu  

a ramena a minimalizuje únavu. Sedačky se dodávají s vyspělými 

upevňovacími systémy a nabízejí maximální ochranu pro vaše 

děti a větší pocit klidu pro vás.

SEAT TOLEDO

Dětské sedačky Věk (přibližný) Hmotnost Orientace

PEKE G0 PLUS Až 15 měsíců Až 13 kg

PEKE G1 iSOFiX DUO PLUS 9 měsíců až 4 roky 9 až 18 kg

PEKE G3 PLUS 4 až 12 let 15 až 36 kg

PEKE G3 KIDFIX 4 až 12 let 15 až 36 kg

RECARO YOUNG PROFY PLUS Až 15 měsíců Až 13 kg

RECARO YOUNG EXPERT PLUS 9 měsíců až 4 roky 9 až 18 kg

RECARO YOUNG SPORT I/II/III 9 měsíců až 12 let 9 až 36 kg

DĚTSKÁ SEDAČKA RECARO YOUNG PROFY PLUS.
Vhodná pro hmotnostní skupiny 0, 0+ (až 13 kg). 
Instalace pomocí bezpečnostních pásů vozu. 
Integrované madlo pro přenášení a odnímatelná 
stříška. Potahy jsou snímatelné a pratelné.
000019950B

DĚTSKÁ SEDAČKA RECARO YOUNG EXPERT PLUS.
Vhodná pro hmotnostní skupinu I (9 až 18 kg). 
Instalace pomocí bezpečnostních pásů vozu. 
Potahy jsou snímatelné a pratelné.
000019950C

DĚTSKÁ SEDAČKA PEKE G0 PLUS.
Vhodná pro hmotnostní skupiny 0+ (až 13 kg). 
Instalace pomocí bezpečnostních pásů vozu 
nebo úchytů ISOFIX se specifickou platformou. 
Integrované madlo pro přenášení a odnímatelná 
stříška. Potahy jsou snímatelné a pratelné.
000019220A

PLATFORMA PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
Platforma je připevněna ke karoserii vozidla, 
čímž zajišťuje maximální stabilitu a ochranu pro 
děti. Dětská sedačka Peke G0 Plus se demontuje 
odjištěním západky, zatímco platforma zůstává 
namontovaná uvnitř vozidla.
000019230C



DĚTSKÁ SEDAČKA SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Vhodná pro hmotnostní skupinu I (9 až  
18 kg). Instalace pomocí bezpečnostních pásů 
vozu nebo úchytů ISOFIX a horního kotevního 
pásu Top Tether. Potahy jsou snímatelné 
a pratelné.
000019221A

BEZPEČNOSTNÍ PÁS TOP TETHER.
Brání převrácení sedačky dopředu při čelním 
nárazu. Používá se v kombinaci se sedačkou 
SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
3R0019900

DĚTSKÁ SEDAČKA SEAT PEKE G3 KIDFIX.
Vhodná pro hmotnostní skupiny II, III (15 až 36 kg).  
Instalace pomocí bezpečnostních pásů vozu nebo 
úchytů ISOFIX. Výškově nastavitelné opěradlo. 
Potahy jsou snímatelné a pratelné.
000019223

DĚTSKÁ SEDAČKA SEAT PEKE G3 PLUS.
Vhodná pro hmotnostní skupiny II, III (15 až 36 kg). 
Instalace pomocí bezpečnostních pásů vozu.  
Výškově nastavitelné opěradlo. Potahy jsou 
snímatelné a pratelné.
000019222A

DĚTSKÁ SEDAČKA RECARO YOUNG SPORT I/II/III.
Vhodná pro hmotnostní skupiny I, II, III (9 až 36 kg). 
Instalace pomocí bezpečnostních pásů vozu.  
Nastavitelné opěradlo a polštáře podle hmotnostní 
skupiny. Potahy jsou snímatelné a pratelné.
000019950D





CHYTRÝ 
PROSTOR
Místo pro možnosti

Interiér Toleda byl navržen s ohledem na cestující. Díky 

inteligentní koncepci, luxusnímu čalounění a středové loketní 

opěrce nabízí svým cestujícím veškerý komfort. A celou řadu 

příslušenství. Ať potřebujete nejnovější navigační systém 

TomTom®, handsfree Bluetooth® nebo ochranu interiéru svého 

vozu, v Toledu je všechno možné.



KRYT KLÍČE OD VOZU. 
Ozdobný kryt klíče dokonale chrání elektrické zařízení  
a dodává mu jedinečný vzhled a povrch.
000087013S

ZÁZNAMNÍK U PROTISLUNEČNÍ CLONY. 
Zápisník pro záznamy v oblasti 
protisluneční clony. Připevněn  

elastickým pásem.
1SL052530

STŘEDOVÁ LOKETNÍ OPĚRKA.
Přizpůsobena tvaru konzoly, s textilním potahem a vylepšeným komfortem díky ergonomickému 

designu. Všechny prvky pro instalaci jsou součástí dodávky.
6JA061100

INTERIÉR
Každá cesta bude nádherná

Uvnitř nového Toleda je každý detail přesně takový, jaký by měl 

být. A to samé platí i pro Originální příslušenství SEAT®.  

Naše inovativní schránky lze připevnit ke středové konzoli  

a používat je k uložení libovolného počtu předmětů, včetně 

mobilních telefonů a vizitek.



SCHRÁNKA NA MENŠÍ PŘEDMĚTY. 
Multifunkční zařízení pro odkládání předmětů. Upevněno na středové konzole. Inovativní tvar 

pojme hodně věcí do malého prostoru.
1SL061129

SFÉRICKÁ SCHRÁNKA. 
Inovativní, kůží obšitá odkládací schránka pro váš mobilní telefon, tužky, vizitky, kreditní karty 

a mnoho dalších věcí. Je vybavena speciálními štěrbinami na mince. Atraktivní příslušenství pro 
organizaci věcí a jejich snadnou dosažitelnost. Připevnění pouze k přední středové konzoli. 

1SL061129A



TOMTOM® GO LIVE 825. 
Dotykový displej 5", inteligentní orientační senzor, který umožňuje přístroj 
obrátit při umístění na přístrojovou desku díky  
automatickému převrácení obrazu o 180 °.
EUROPE 000051818AN

TOMTOM® XL/XXL. 
TomTom® XXL přichází s navigačním systémem s rychlým načítáním 
a technologií Map Share™ pro nejnovější aktualizace map. Umožňuje 
hlasové označení názvu ulice a upozornění na měření rychlosti radarem 
nebo kamerou. Používá systém IQ Routes™ pro výpočet nejrychlejší trasy 
za všech okolností. Sklopný systém pro upevnění EasyPort Vám umožní 
přenášet zařízení v kapse.
TomTom® XL EVROPA 000051818P / TomTom® XXL EVROPA 000051818BB

INFORMAČNÍ  
A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY
Zůstaňte připojeni

Informace a zábava mají v Toledu významné postavení. Vyberte si 

z řady nejmodernějších navigačních systémů TomTom®, s nimiž 

díky dotykovému displeji a intuitivním mapám naleznete 

nejrychlejší trasu ke svému cíli. K dispozici je i systém handsfree 

PARROT, minisada Bluetooth® a držák pro iPad® (vhodný pro 

iPad2®). O zábavu se postará i kabelový adaptér pro přehrávač 

MP3/iPod® a dva displeje s DVD přehrávačem pro cestující na 

zadních sedadlech.



DRŽÁK PRO iPAD ®. 
Držák pro iPad ® s přídavným 
akumulátorem. Inteligentní montážní 
úchyty na opěrky hlavy. Dobíječka ze 
zásuvky 12 V. Infračervený vysílač. 
Vysílač FM pouze pro iPad2 ®.
000051700D

PŘEHRÁVAČ DVD SE DVĚMA 7" DISPLEJI. 
Přehrává následující formáty: MPEG4/ DVD / DVD R /  

DVD RW / VCD / MP3 / MP4 / CD R / CD RW / JPEG. 
Obsahuje: Dva 7” LCD displeje (16:9). Integrovaný 

lithium-iontový akumulátor. Vstup/výstup AV. Vstup 
USB. Čtečku paměťových karet SD/MMC/MS. Funkci 

proti otřesům. 2 reproduktory HiFi. Příslušenství: 
dálkové ovládání, návod k použití, nabíječku do 

automobilu, adaptér, kabel AV.
000051232C

PŘEHRÁVAČ DVD SE DVĚMA 9" DISPLEJI. 
Přehrává následující formáty: DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, 

CD-RW, WMA, JPEG, MPEG4.  Obsahuje: 9” barevný 
displej TST/LCD (16:9). Čtečku paměťových karet SD/

MMC. Čtečku flash disků USB. Vestavěné reproduktory 
stereo (2×1W). Integrovaný lithium-iontový akumulátor. 

Rozlišení: RGB 800×480. Vstup/výstup AV. Systém: 
automatická PAL/NTSC. Audio výstup FM. Funkci 

infračerveného dálkového ovládání všech funkcí. 
Upevnění k opěrkám hlavy. Záznamník. Přepravní 

pouzdro. Rozměry: 225×160×34,20 mm. Hmotnost 
hlavního displeje: 850 g. Hmotnost vedlejšího displeje: 

560 g. Inteligentní instalační systém.
000051815J

KABELOVÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVAČŮ MP3/iPOD ®. 
Adaptér, který připojí iPod ® ke vstupu Media-In. Přehrávání hudby 

a jeho ovládání probíhá prostřednictvím rádia nebo navigačního 
systému a reproduktorů vozu.

000051785B

HANDS FREE PARROT MKI 9100.
Zařízení handsfree s displejem, který zobrazuje 
informace o volající osobě nebo vybrané funkce 
(hudba, iPod®, atd.). Také potlačuje hluk a ozvěny 
během konverzace bez ohledu na prostředí.
000051466A

HANDS FREE PARROT MKI 9000.
Umožňuje konverzaci s čistým zvukem díky dvojitému 
vnějšímu mikrofonu a softwaru pro minimalizaci hluku 
a ozvěn. Univerzální konektory Vám ve voze SEAT 
také umožní ovládat přehrávání poslouchané hudby 
samostatným dálkovým ovládáním.
000051466B

MINISADA BLUETOOTH® PLUS.
Mimořádně kompaktní přenosné zařízení, které umožňuje 
konverzaci s čistým zvukem díky dvojitému vnějšímu 
mikrofonu a softwaru pro minimalizaci hluku. Univerzální 
vstupy Vám také umožní přehrávat hudbu a ovládat ji 
samostatným dálkovým ovládáním. 
000051460H



OCHRANA
Jako nový

Představujeme Vám řadu příslušenství SEAT, která udrží vaše Toledo 

ve vrcholné formě. Elegantní plachty na zakrytí vozu, dodávané 

v červené, černé a šedé barvě, ochrání exteriér. A pro interiér jsou 

v nabídce odolné pryžové podlahové rohože s upevňovacími systémy 

SEAT, samolepicí fólie pro ochranu oblasti dveří a důmyslná řešení, 

která ochrání zavazadlový prostor i váš náklad.

SADA PODLAHOVÝCH ROHOŽÍ.
Čtyřdílná sada podlahových rohoží (2 vpředu  
a 2 vzadu). Jemná struktura, hladký design.  
Včetně originálního upevňovacího systému SEAT.
6JA863011 LOE

PRYŽOVÉ PODLAHOVÉ ROHOŽE.
Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu a 2 vzadu). 
Vyrobeny z nepropustné pryže. Včetně originálního 
upevňovacího systému SEAT.
6JA061500 041

PLACHTA NA ZAKRYTÍ VOZU – ČERVENÁ/ČERNÁ/ŠEDÁ.
Exkluzivní elastická plachta ochrání Vaše vozidlo. Polyesterová tkanina. S logem SEAT na horní straně
6JA061701 / 6JA061701A / 6JA061701B

SADA TEXTILNÍCH KOBERCŮ VELPIC.
Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu a 2 vzadu). Vyrobeny 
z měkké tkaniny. Včetně originálního upevňovacího 
systému SEAT.
6JA0616675 041



FÓLIE NA BOČNÍ PRAHY. 
Samolepicí pruhy se přizpůsobí tvaru prahů dveří, aby ochránily vstupní 
prostor pro cestující.
6JA071691B

OCHRANNÁ FÓLIE PRO ZAVAZADLOVÝ PROSTOR. 
Průsvitná samolepicí fólie se přizpůsobí tvaru zadního nárazníku,  

aby ochránila zónu pro nakládání.
6JA071363

SÍTĚ DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. 
Třídílný systém sítí pro rozdělení zavazadlového prostoru. Dokonalý způsob zajištění zavazadel.
6JA061170C

MŘÍŽ PRO ODDĚLENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU. 
Kovová mříž, která odděluje prostor pro cestující od zavazadlového prostoru. Snadná montáž a demontáž. 

Určena k ochraně cestujících před pohybujícími se zavazadly nebo k přepravě zvířat.
6JA061201

LAPAČE NEČISTOT VPŘEDU A VZADU. 
Chrání podvozek a karoserii před odletujícími kaménky.

VPŘEDU: 6JA075101
VZADU: 6JA075101A



OCHRANA ŘETĚZY
Bezpečnost především

SEAT dělá všechno pro vaši ochranu. V případě nouze se tedy 

můžete spolehnout na reflexní výstražné trojúhelníky a reflexní 

vestu. A na všechno se vztahuje záruka značky SEAT.

Ještě víc jistoty

Sníh dělá problémy každý rok a Originální příslušenství SEAT® nabízí tři řešení pro 

vaše kola: Easy Grip a Autosock. Vztahuje se na ně záruka SEAT, takže dojedete 

do cíle bez ohledu na podmínky.

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE.
Sada dvou výstražných 
trojúhelníků a reflexní vesty.  

PNEU AUTOSOCK EASY GRIP TURISPORT

185/60R15 000091375AA 000091375Q 000091303C

195/55R15 000091375AA 000091375Q 000091303C

215/45R16 000091301A

215/40R17 000091301A 000091375M

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK.
000093600C
VYŠŠÍ ÚROVEŇ: Umístěn v obložení 
zadní stěny zavazadlového prostoru. 
NIŽŠÍ ÚROVEŇ: Vyplňuje schránku 
pod kobercovou podlahou 
zavazadlového prostoru.

REFLEXNÍ VESTA.
000093900SA



PŘEDNOST MÁ 
BEZPEČNOST
SEAT dělá pro bezpečnost svých vozů opravdu hodně. Ale co by 

byly platné maximálně pevné kabiny pro cestující a originální 

díly prověřované podle tvrdých kritérií, pokud by stejně vysoké 

standardy nesplňovalo i příslušenství? 

SEAT proto již při vývoji pečlivě prověřuje všechno originální 

příslušenství podle bezpečnostních standardů značky SEAT, než 

ho zařadí do sortimentu a začne ho montovat do svých 

automobilů. 

Vzhledem k tomu, že nezávislé servisy a prodejny náhradních 

dílů a příslušenství chtějí získávat stále větší podíl na trhu  

a propagují „levnou nabídku“, musí značkové servisy 

zdůrazňovat téma kvality a funkčnosti originálního příslušenství. 

Proto používáme přísná zkušební kritéria, co nejpečlivěji 

vybíráme dodavatele a velmi vážně se věnujeme otázkám 

bezpečnosti.

Rádi vám poradíme v obchodních a technických otázkách 

v oblasti Originálního příslušenství SEAT®, atestovaného 

smluvního příslušenství i Originálních dílů SEAT®.

Podporu získáte pro všechny osobní vozy SEAT.



PŘEPRAVA NÁKLADU

Objednací kód

Příčné střešní nosiče 6JA071151 

Nosič pro jízdní kola na tažné zařízení 000071128B 

Nosič pro jízdní kola 6L0071128A

Střešní box o objemu 450 l 000071180A

Nosič pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy 3B0071129F

Nosič pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy 3B0071129G

Nosič pro surfové prkno 000071120HA

Tažné zařízení 6JA092101 

Elektrická 13kolíková zásuvka 6JA055204

Sada připevňovacích popruhů 000017770

Sítě do zavazadlového prostoru 6JA061170C

OBJEDNACÍ KÓDY



VÝBAVA

Objednací kód

Středová loketní opěrka 6JA061100

Schránka na menší předměty 1SL061129

Sférická schránka 1SL061129A

Tepelně izolační box 000065200

Prodlužovací kabel pro tepelně izolační box 000065201

Transformátor pro tepelně izolační box 000065202

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Objednací kód

Dva přenosné 7" displeje s DVD přehrávačem 000051232C 

Dva přenosné 9" displeje s DVD přehrávačem 000051815J

TomTom® XL Evropa 000051818P

TomTom® XXL Evropa 000051818BB

GO LIVE 1005 Svět 000051818AB

TomTom® Go Live 825 Evropa 000051818AN

Sada handsfree Parrot MKI 9100 000051466A

Sada handsfree Parrot MKI 9000 000051466B

Minisada Parrot Plus 000051460H

Držák pro iPad® 000051700D

Kabelový adaptér pro přehrávače MP3/iPod® 000051785B



BEZPEČNOST

Objednací kód

Dětská bezpečnostní sedačka Peke GO Plus 000019220A

Platforma Peke G0 Plus ISOFIX RWF 000019230C

Dětská bezpečnostní sedačka Peke G1 ISOFIX Duo Plus 000019221A

Horní bezpečnostní pás Top Tether 3R0019900

Dětská bezpečnostní sedačka Peke G3 Plus 000019222A

Dětská bezpečnostní sedačka Peke G3 Kidfix 000019223

Dětská bezpečnostní sedačka Recaro Young Profi Plus 000019950B

Dětská bezpečnostní sedačka Recaro Young Expert Plus 000019950C

Dětská bezpečnostní sedačka Recaro Young Sport I/II/III 000019950D

Dětská bezpečnostní sedačka Fair G0/1S 000019230J

Platforma FAIR G RWF D pro G0/1S 000019230F

Výstražné trojúhelníky 000093600C

Reflexní vesta 000093900SA

Sněhové řetězy Autosock 215/45 R16 a 215/40 R17 000091301A

Sněhové řetězy Autosock 185/60 R15 a 195/55 R15 000091375AA

Sněhové řetězy Easy Grip 

185/60 R15 s 195/55 R15 

215/40 R17

000091375Q
000091375M

Turisport 185/60 R 15 a 195/55 R 15 000091303C

Ochrana proti odcizení kol 000071500'



OCHRANA

Objednací kód

Sada textilních podlahových rohoží 6JA863011 LOE

Podlahové rohože z tkaniny Velpic 6JA061675 041

Pryžové podlahové rohože 6JA061500 041

Červená plachta na zakrytí vozu 6JA061701

Černá plachta na zakrytí vozu 6JA061701A

Šedá plachta na zakrytí vozu 6JA061701B

Lapače nečistot vpředu 6JA075101

Přepážky do zavazadlového prostoru 6JA061170C

Dělicí mříž do zavazadlového prostoru 6JA061201

Lapače nečistot vzadu 6JA075101A

Protisluneční clony 1SL052530

Fólie na boční prahy 6JA071691B

Kryt pro klíček Toledo 000087013S



SEAT vyznává strategii neustálého vývoje svých produktů a vyhrazuje si právo měnit specifikací, barev a cen bez předchozího oznámení. Tato brožura má tedy 

pouze informativní charakter. Zatímco SEAT podnikl veškerá opatření, aby zajistil bezchybnost uváděných specifikací k datu uzávěrky (1. 12. 2012), 

doporučujeme Vám oslovit autorizovaného prodejce SEAT s žádostí o nejnovější informace. Vzhledem k omezením plynoucím z technologie tisku se mohou barvy 

reprodukované v této brožuře mírně lišit od skutečných barev laků a materiálů. Všechna práva vyhrazena, kompletní nebo částečná reprodukce je zakázána. 

PS0099121215

s e a t . c z

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 ENJOYNEERING. My jsme SEAT.


