
ALHAMBRA



Místo odkud pocházíme, je pro nás 
obrovskou inspirací. Barcelonská vášeň 
a kreativita se odráží také v naší DNA. Není 
lepšího města, v němž byste mohli vytvářet 
díla, vymykající se všem představám. Vždyť 
každá ulice v Barceloně je něčím inspirující. 
Vším co děláme, proniká genialita a vitalita 
Barcelony.

STVOŘEN V BARCELONĚ
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DOKONALÝ PARTNER PRO VAŠI RODINU. 
SEAT Alhambra vám umožní užívat si to 
nejlepší z rodinného života, protože nabízí 
neobyčejně velký vnitřní prostor 
a všestrannost v kombinaci s elegantním, 
osobitým designem. O spokojenost všech 
cestujících se stará vyspělá technika 
včetně zábavních systémů. Ať míříte 
s celou rodinou na víkendový výlet 
do přírody, nebo jen odvážíte děti do školy, 
SEAT Alhambra je skvělou volbou 
pro jakékoliv dobrodružství.

Skvělý vůz pro 
rodinné výlety.

SEAT ALHAMBRA
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JAKMILE DOSÁHNETE DOKONALOSTI, JE 
NEJVYŠŠÍ ČAS POKROČIT JEŠTĚ DÁL. SEAT 
Alhambra změnil definici rodinného vozu 
ještě dynamičtějším přístupem, založeným 
na technice, která je zdrojem potěšení. Ale 
to byl pouze začátek. SEAT Alhambra Style 
Advanced nyní přináší ještě víc důvodů k 
nadšení prostřednictvím modernizovaného 
interiéru, ještě širší bezpečnostní výbavy, 
nejmodernějších informačních a zábavních 
systémů i výkonného motoru TSI o výkonu 
220 k. SEAT Alhambra Style Advanced 
kompletně přepisuje historii.

Přichází 
nový hit.

STYLE ADVANCED



OPUSŤTE S RODINOU VYŠLAPANÉ CESTY. 
Je-li váš rodinný život plný dobrodružství 
a potřebujete-li ještě víc všestrannosti 
i výkonu, zvolte si SEAT Alhambra 4Drive, 
který nabízí pohon všech kol, jehož 
suverénní hnací síla vám pomůže v jakékoliv 
situaci.

Dobrodružství 
na všech 
cestách.

4DRIVE

8 | 9





SEAT ALHAMBRA VÁM UMOŽNÍ PROŽÍVAT 
RODINNÁ DOBRODRUŽSTVÍ V JEŠTĚ 
VĚTŠÍM LUXUSU. Chcete-li si maximálně 
užívat každý výlet, potřebujete automobil, 
který disponuje veškerou potřebnou 
technikou pro cestování s celou rodinou. 
„Virtuální pedál“ je praktickým prvkem 
výbavy, který vám umožní otevřít 
zavazadlový prostor jednoduchým pohybem 
nohy pod zadním nárazníkem. Díky 
bezklíčkovému přístupovému systému 
KESSY můžete ponechat klíček v kapse 
a dveře se automaticky odemknou nebo 
zamknou. Posuvné boční dveře se otevřou 
nebo zavřou na povel tlačítka. Přesně to 
potřebujete, abyste si usnadnili přípravu 
na nové dobrodružství se svou rodinou.

Snadnější život 
na cestách.

TECHNIKA A KOMFORT
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V RODINNÉM AUTOMOBILU BYSTE NEMĚLI 
DĚLAT ŽÁDNÉ KOMPROMISY. Interiér 
modelu SEAT Alhambra proto kombinuje 
komfort, kvalitu a praktičnost s designem, 
který věnuje pozornost každému detailu. 
Různé varianty luxusního čalounění 
a mimořádně prostorný a vzdušný interiér, 
který je zaplaven světlem, promění každou 
jízdu v potěšení, a to i při obsazení všech 
sedmi sedadel. Ergonomická sedadla 
modelu SEAT Alhambra nabízejí maximální 
komfort a sedadla vpředu mohou být 
na přání vybavena masážní funkcí. 
Prvotřídní interiér modelu SEAT Alhambra 
není jen velký, ale je také radost v něm 
pobývat.

Cestujte první 
třídou.

KOMFORT V INTERIÉRU



SEAT ALHAMBRA JE VOZEM, KTERÝ VÁM 
NABÍZÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE. 
Z každé linie vnějšího designu vyzařuje 
charakter, zatímco vyspělá technika zajišťuje 
úroveň bezpečnosti a komfortu, jakou 
očekáváte od rodinného vozu. Vysoká střecha 
naznačuje velký vnitřní prostor, ale díky 
šípovité kapotě motoru a osobité masce 
chladiče je Alhambra také vozem, který nabízí 
kromě praktičnosti i sportovní přitažlivost. 
Bi-xenonové světlomety a zadní světla z LED 
diod umocňují eleganci a technickou 
vyspělost vozu, ale také zvyšují bezpečnost 
jízdy, což je ještě důležitější.

Pro rodiny 
na cestách.

STYLISTICKÉ DETAILY 
V INTERIÉRU A EXTERIÉRU
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MÁTE-LI RODINU, JE KAŽDÝ DEN 
PLNÝ MALÝCH PŘEKVAPENÍ. Avšak se 
zavazadlovým prostorem o objemu až 
2430 litrů budete mít vždy po ruce místo pro 
cokoliv, co se najednou z ničeho nic vynoří 
ve vašem světě. Prostor ovšem není pouze 
otázkou velikosti, ale i organizace. Je nám 
také jasné, že některá rodinná dobrodružství 
se neobejdou bez umazání. A tak je SEAT 
Alhambra vybaven odkládacími schránkami 
pro nejrůznější věci. Koneckonců dobře 
využitý rodinný prostor nemusí provázet 
nepořádek. Všech sedm sedadel v interiéru 
modelu SEAT Alhambra lze složit v 32 
různých konfiguracích. To znamená, že tento 
rodinný vůz je dostatečně variabilní, aby 
uspokojil veškeré potřeby vaší rodiny, ať 
jsou seberozmanitější.

Prostor 
pro všechno.

ODKLÁDACÍ PROSTORY



SEAT Alhambra disponuje technikou, bezpečností 
a komfortem, díky nimž bude každý rodinný výlet 
ještě radostnější, a jednou z věcí, díky nimž bude 
celá rodina šťastná, je výběr. SEAT Alhambra 
naštěstí nabízí širokou škálu výbavy na přání, jejímž 
prostřednictvím si můžete vytvořit dokonalý vůz 
pro svou rodinu.

Stvořen pro rodinné výlety.
SEAT ALHAMBRA
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BARVY
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Reference /R/

Style /St/

Style Advanced /A/

FR-Line /FR/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

BÍLÁ PURE 0Q0Q R  St  A  FR  

STŘÍBRNÁ MOONSTONE 9019 R  St  A  FR  

HNĚDÁ BLACK OAK P0P0 R  St  A  FR  

STŘÍBRNÁ WHITE K8K8 R  St  A  FR  

ŠEDÁ URANO 5K5K R  St  A  FR  

ČERVENÁ ROMANCE W0W0 R  St  A  FR  

ŠEDÁ INDIUM X3X3 R  St  A  FR  

MODRÁ ATLANTIC H7H7 R  St  A  FR  

ČERNÁ DEEP 2T2T R  St  A  FR  

ZLATÁ PYRAMID I2I2 R  St  A  FR  



TKANINA RODAS ČERNÁ  DM St

TKANINA SADA  XC R

TKANINA RODAS CORNSILK  XU St

ČALOUNĚNÍ

Čalounění rodinného vozu musí být 
především odolné. To však nesmí znamenat, 
že by zároveň nebylo komfortní. Proto jsme 
sestavili široký výběr čalounění z velmi 
kvalitních kůží a tkanin, které dokážou 
zvládnout i veškeré aktivity dětí.

Odolá a je 
komfortní.

Reference /R/

Style /St/

Style Advanced /A/

FR-Line /FR/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

Fotografie zobrazují varianty čalounění. Nabízené 
kombinace barev interiéru naleznete v konfigurátoru.
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TKANINA RODAS ŠEDÁ  XC St

TKANINA TOKYO HN A

KŮŽE COGNAC/ČERNÁ, SPORTOVNÍ SEDADLA  XY + WL1 St  A  

ALCANTARA®/ČERNÁ, SPORTOVNÍ SEDADLA  JJ + PLT St  A  

KŮŽE ČERNÁ, SPORTOVNÍ SEDADLA  JJ + WL1 St  A  

ALCANTARA®/ČERNÁ, SPORTOVNÍ SEDADLA FR LINE FL + PFR FR



Reference /R/

Style /St/

Style Advanced /A/

FR-Line /FR/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

16 PALCŮ

URBAN R

DYNAMIC 48/3 ČERNÁ/BROUŠENÁ St  A DYNAMIC R  St

DESIGN R  St

DYNAMIC II A

17 PALCŮ

Z široké nabídky kol v různých designech 
si můžete vybrat různé tvary a rozměry, a dodat 
tak svému vozu SEAT Alhambra osobitý 
sportovní a elegantní styl, který bude dokonale 
vyhovovat vaší rodině.

Cestujte stylově.
KOLA

24 | 25



DYNAMIC TITANIUM St

AKIRA St  A AKIRA ŠEDÁ ATOM FR

17 PALCŮ

18 PALCŮ



Pro SEAT Alhambra máte v naší nabídce široký výběr 
příslušenství, který dokonale vyhoví nejrůznějším 
potřebám vaší rodiny.

Někdy jsou malé drobnosti navíc vítaným zpestřením 
v závislosti na tom, co se vaše rodina rozhodne dělat. 
Potřebujete-li něco pro zabavení dětí na dlouhých 
cestách, nebo jen někam připevnit jízdní kolo pro 
klidný cyklistický víkend, v sortimentu Originálního 
příslušenství SEAT® naleznete přesně to, co 
potřebujete pro téměř veškeré aktivity.

Komfortní a dynamické.
Originální příslušentví SEAT®
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol na dveře 
zavazadlového prostoru
Můžete bezpečně přepravovat až tři jízdní kola, 
a ještě ušetříte místo. Kompletní předmontáž 
umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Nosič 
jízdních kol je vybaven zámkem proti  
odcizení. Maximální  
nosnost: 60 kg.

7N5071104



PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol  
na tažné zařízení.

Pro 2 jízdní kola: 000071128B
Nástavec pro 3. jízdní kolo: 000071128C

3R0071128A
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PŘEPRAVA NÁKLADU 

Nosič jízdních kol 
na střechu.
V kombinaci s příčnými střešními 
nosiči můžete bezpečně 
přepravovat jízdní kolo na střeše 
vozidla. Jízdní kolo je neseno 
aerodynamickými podpěrami a při 
jeho montáži budete mít volné ruce 
pro správné umístění kol a rámu.

6L0071128A

PŘEPRAVA NÁKLADU 

Nosič pro surfová 
prkna.
Náklad, jako jsou surfová prkna,  
chrání pryžový povrch opěrek 
nosiče.

000071120HA

PŘEPRAVA NÁKLADU  

Nosič lyží.
Vyroben z hliníku. Vše, co musíte 
udělat, je odklopit držák, uložit lyže  
na jejich místo a držákem je upevnit.  
Díky velkému odjišťovacímu tlačítku  
lze upevňovací systém ovládat 
dokonce  
i v tlustých lyžařských rukavicích. 
Včetně zámku proti odcizení.

Pro 4 páry lyží 000071129J
Pro 6 párů lyží 000071129K

PŘEPRAVA NÁKLADU

Tažné zařízení.
Rozšiřte přepravní možnosti svého vozu Alhambra. Toto Originální 
příslušenství SEAT® s rychlou a snadnou montáží i demontáží vám 
umožní bezpečnou jízdu s jakýmkoliv druhem přívěsu.

Pevné: 7N5092101 / Odnímatelné: 7N5092101A



VNĚJŠÍ OZDOBNÉ PRVKY 

Chromované kryty 
vnějších zpětných 
zrcátek. 
7N5072530

VNĚJŠÍ OZDOBNÉ PRVKY 

Chromovaná lišta 
pro dveře 
zavazadlového 
prostoru.
7N5071360
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PRAHY DVEŘÍ

Ochranné prahové lišty  
z ušlechtilé oceli s laserem 
vyrytým logem.
Vyrobeny pro snadnou montáž a stylové nastupování  
do vozidla.

7N5071300

PRAHY DVEŘÍ

Ochranná černá fólie  
pro prahy bočních dveří  
s ozdobnými stříbrnými pruhy.
Dodá vozu nový vzhled a současně jej ochrání před 
poškozením. Ochranná vrstva je vyrobena na míru pro vaše 
vozidlo. Snadná montáž. K dispozici je sada čtyř ochranných 
fólií pro prahy bočních dveří vpředu a vzadu.

7N5071310

PRAHY DVEŘÍ

Ochranná černá fólie pro prahy 
bočních dveří s logem 
Alhambra.
Nejatraktivnější způsob ochrany prahů dveří vašeho  
vozu před poškozením.

7N5061197B



BEZPEČNOST DĚTÍ

Sedačka Peke 
G3 Plus.
Dětská sedačka hmotnostních 
kategorií II, III (15 až 36 kg). 
Instalace pomocí bezpečnostního 
pásu vozu. Výškově nastavitelné 
opěradlo. Potah je odnímatelný 
a pratelný.

000019906E

BEZPEČNOST DĚTÍ

Kidfi x XP
KIDFIX XP nabízí rodičům jistotu 
bezpečnosti a starším dětem 
komfort. Dětská sedačka s vysokým 
opěradlem je vybavena inovativním 
prvkem XP-PAD, který optimalizuje 
ochranu při čelním nárazu. Vysoké 
boční polštáře s měkkým 
čalouněním dokonale chrání hlavu 
a krk dětí ve věku od 4 do 12 let.

000019906M

BEZPEČNOST DĚTÍ

Peke G0 Plus
Dětská sedačka hmotnostní 
kategorie 0+ (až 13 kg). Instalace 
pomocí bezpečnostního pásu vozu 
nebo systému ISOFIX se speciální 
základnou. Integrované madlo pro 
přenášení a odnímatelná stříška. 
Potah je odnímatelný a pratelný.

000019907

BEZPEČNOST DĚTÍ

Základna iSOFIX 
pro sedačku PEKE 
G0 Plus.
Podložka je připevněna ke karoserii 
vozidla, aby byla zajištěna 
maximální stabilita a ochrana. 
Sedačka se demontuje jednoduchým 
odjištěním, zatímco podložka 
zůstává připevněna k vozidlu.

000019230C

BEZPEČNOST DĚTÍ

Sedačka Fair G0/1 S 
iSOFiX.
Dětská sedačka hmotnostních 
kategorií 0, 0+, I (až 18 kg). Instalace 
pomocí systému iSOFIX se speciální 
základnou. Potah je odnímatelný 
a pratelný.

000019230J

BEZPEČNOST DĚTÍ

Základna iSOFIX pro 
sedačku Fair G0/1.
Podložka je připevněna ke karoserii 
vozidla, aby byla zajištěna maximální 
stabilita a ochrana dítěte. Dětská 
sedačka Fair G0/1 ISOFIX se demontuje 
jednoduchým odjištěním, zatímco 
podložka zůstává připevněna 
k vozidlu.

000019230F

BEZPEČNOST DĚTÍ

Sedačka Peke G1 
iSOFiX Duo Plus.
Dětská sedačka hmotnostní 
kategorie 
I (9 až 18 kg). Instalace pomocí 
bezpečnostního pásu vozu nebo 
systému ISOFIX. Potah je 
odnímatelný 
a pratelný.

000019909

Bezpečnostní pás 
Top Tether.
Při čelním nárazu brání překlopení 
sedačky směrem dopředu. Používá 
se v kombinaci s dětskou sedačkou 
Peke G1 ISOFIX Duo Plus.

3R0019900
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BEZPEČNOST DĚTÍ

SEDAČKA PEKE G3 KIDFIX.
Dětská sedačka hmotnostních kategorií II, III  

(15 až 36 kg). Instalace pomocí bezpečnostního 
pásu vozu nebo systému ISOFIX a bezpečnostního 

pásu vozu. Výškově nastavitelné opěradlo. Potah  
je odnímatelný a pratelný.

000019904



OCHRANA

Protiskluzová pěnová vana 
do zavazadlového prostoru  
5místné verze.
Je lehká, ohebná a vyrobená na míru podle přesného tvaru 
zavazadlového prostoru vozu. Zvýšené okraje také poskytují 
dostatečnou ochranu proti vlhkosti a nečistotám, zatímco 
protiskluzová úprava zabraňuje nežádoucímu pohybu převážených 
předmětů. Není-li vana zapotřebí, lze ji jednoduše 
srolovat a uložit. 

7N5017221C pro 5místný interiér

OCHRANA

Ochranná plastová vana  
do zavazadlového prostoru.
Praktická a odolná: dokonale kopíruje tvar zavazadlového 
prostoru Alhambry a zvýšené okraje jej chrání před 
znečištěním a vylitými kapalinami. Omyvatelná, 
s protiskluzovou povrchovou úpravou.

7N5061170 pro 5místný interiér
7N5061170A pro 7místný interiér

OCHRANA

Lapače nečistot vpředu a vzadu.
Účinně chrání podlahu, nárazníky, boční prahy, dveře a záď vozu před 
odletujícími nečistotami. Zabraňují také rozstřikování vody a zachycují 
odletující kameny.

Sada předních lapačů nečistot: 7N5075101
Sada zadních lapačů nečistot: 7N5075101A
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OCHRANA

Mříž pro oddělení 
zavazadlového prostoru.
Rozděluje zavazadlový prostor na poloviny, abyste 
mohli maximálně využít disponibilní prostor 
k bezpečné přepravě. Mříž lze rychle  
a snadno upevnit za zadními sedadly. 

5místná verze
Příčná mříž: 7N5017221
Podélná mříž: 7N5017221A

7místná verze
Příčná mříž: 7N5017221D
Podélná mříž: 7N5017221E



VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Systém pro 
podporu trakce 
Spikes Spider.
Pro pneumatiky 16" až 18"
205/60 R 16: 000091302C
215/60 R 16: 000091302D
225/50 R 17: 000091302D
225/45 R 18: 000091302D 

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Podpora trakce na 
sněhu Autosock.
Pro pneumatiky 16" až 18"
205/60 R 16: 000091375AC
215/60 R 16: 000091375AC
225/50 R 17: 000091375AC
225/45 R 18: 000091375AC

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Sněhové řetězy 
Turisport.
Pro pneumatiky 16" až 18"
205/60 R16: 000091375S
225/45 R17: 000091375S
225/40 R18: 000091375S

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Výbava pro případ nouze.
Sada dvou výstražných trojúhelníků, reflexní vesty 
a lékárničky se všemi věcmi, které potřebujete 
pro poskytnutí první pomoci.

Lékárnička: 6L0093000
Výstražný trojúhelník: 000093600/000093600C
Bezpečnostní reflexní vesta: 000093056J

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Záložní akumulátory.
Nezávislý zdroj energie, který vám umožní nabíjet tablety nebo mobilní telefony a může být 
používán jako výstražné světlo. Je kompatibilní s automobily, motocykly, plachetnicemi 
a motorovými čluny a poskytuje ochranu proti zkratu, nadměrnému nabití a vybití. K dispozici jsou 
dva různé akumulátory. První z nich umožňuje nouzové spuštění zážehového nebo vznětového 
motoru s maximálním zdvihovým objemem 2 000 cm3 pomocí startovacích kabelů. S druhým 
akumulátorem je možné tímto způsobem uvést do provozu zážehové motory se zdvihovým 
objemem až 5 000 cm3 nebo vznětové motory se zdvihovým objemem až 3 000 cm3.

Pro motory do 2,0 l: 000051763BF
Pro vznětové motory do 3,0 l a zážehové motory do 5,0 l: 000051763F
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SEAT SERVICE

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, včetně 
Programu údržby SEAT, pouze s využitím 
Originálních dílů SEAT®.

Servisní 
prohlídky 
a údržba.
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Užívejte si výhod záruky  
po ještě delší dobu.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA SEAT

Prodloužená záruka SEAT vám umožní prodloužit si dvouletou záruku výrobce 
o další 1, 2 nebo 3 roky za stejně skvělých podmínek.

Protože v této službě nefigurují žádní zprostředkovatelé, můžete se i nadále 
spolehnout na péči odborníků značky SEAT a užívat si jízdy po ještě delší dobu.

Prodloužená záruka je k dispozici pouze pro nové vozy (všechny modely,  
motory a verze).

SEAT se postará o vaši ochranu.
Vy se zaměřte na podstatné.

SEAT POJIŠTĚNÍ

SEAT nabízí pojištění, které je specificky a exkluzivně koncipováno pro vozy SEAT.

Výběrem SEAT Pojištění získáte nejlepší služby: praktický systém úhrady, 
rychlé opravy s Originálními díly SEAT® realizované výhradně v našich 
autorizovaných servisech SEAT, 24hodinová zákaznická služba po celý rok. 
A samozřejmě se o vás i postaráme. Dojde-li k poškození nebo odcizení vašeho 
vozu, dopravíme vás do cíle vaší cesty.

Uzavřením smlouvy o SEAT Pojištění získáte výhody odborných a kvalitních oprav 
v rámci služeb SEAT SERVICE.

Užívejte si roky 
s pocitem jistoty.

Široká škála služeb dostupných  
24 hodin denně, 365 dní v roce.

SEAT SERVICE® MOBILITY po dobu 10 let

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. 

Pokud si přejete i nadále využívat komfort nabízených služeb, za podmínky 
absolvování všech předepsaných inspekčních prohlídek v autorizovaném servisu 
SEAT, je možné SEAT Service® Mobility prodloužit až na 10 let. Náklady na 
prodloužení SEAT Service® Mobility za každý další rok jsou pak účtovány spolu 
s náklady na inspekční prohlídku.

POSTARÁME SE O VÁS

Chceme, abyste si jízdu s vozem SEAT maximálně užívali bez jakýchkoliv 
starostí. Nabízíme vám rychlé a efektivní služby nejvyšší kvality. Údržba, 
pojištění a prodloužená záruka – díky našim odborným znalostem o vašem voze 
vám můžeme poskytovat prvotřídní a bezkonkurenční řešení pro vozy SEAT. 
Pocit největší jistoty totiž pramení z vědomí, že jste v dobrých rukách.



Autorizovaný PRODEJCE SEAT

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 (1. 6. 2017), 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 http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp 
nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. 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 2017, který platí od 45. týdne 
2016. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte  
u autorizovaného prodejce.
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