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TECHNOLOGY 
TO ENJOY

SVĚT ZNAČKY SEAT

Naši inženýři čerpají inspiraci 
ze všeho, co vidí a co prožívají. 
SEAT je inspirován Barcelonou, 
kde je design esencí krásy. 
A náš design kombinujeme 
s vrcholnou úrovní techniky a kvality 
koncernu Volkswagen.

S prvním vozem SEAT, který byl 
vyroben v roce 1953, se začaly 
realizovat sny jedné země. Dnes, 
o více než 60 let později, vyvíjíme 
automobilovou techniku s ambiciózním 
cílem: aby se krásné věci stávaly 
ve světě každým dnem skutečností…

Naše historie je založena na příbězích 
milionů lidí.
Naši zákazníci budou vždy těžištěm 
veškerého našeho počínání, protože 
jim chceme poskytovat techniku, 
kterou si budou užívat.
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Mii PRO VÁS. Přiznejme si to: Život by byl 
nudný, kdybychom všichni měli stejné věci. 
SEAT Mii proto neustále přináší nové 
inovace, a je tak lepší a lepší. Kolekce Mii 
nyní zahrnuje novou verzi: nádherný 
SEAT Mii by COSMOPOLITAN. Tento vůz 
rozšiřuje modelovou řadu, která oslavuje 
ohromující rozmanitost moderního světa 
ve všech zářivých barvách.

Nový 
přírůstek.

KOLEKCE SEAT Mii
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 Mii by COSMOPOLITAN



 Mii by COSMOPOLITAN
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TŘÍDVEŘOVÝ NEBO PĚTIDVEŘOVÝ? TO JE 
JEN NA VÁS. Současný život je založen na 
uspokojování vlastních potřeb bez 
jakýchkoli kompromisů. Potřebujete malý 
vůz s velkým srdcem. Vůz, který je stejně 
praktický jako přitažlivý. Vůz, navržený 
do města, ale vyráběný s nejmodernější 
technikou v oblastech bezpečnosti 
a pohonu, díky níž se přizpůsobí jakékoli 
silnici. Možná, že právě jeho prostřednictvím 
můžete mít úplně vše. Objevte SEAT Mii, 
dokonalého průvodce vaším městským 
životním stylem.

Život 
ve městě.

SEAT Mii



NÁDHERNÉ BAREVNÉ PAKETY PRO 
KAROSERII, KOLA A ZRCÁTKA. Kolekce 
SEAT Mii je oblečena do pronikavých barev, 
které můžete doplnit ozdobnými kryty kol, 
vnějšími zpětnými zrcátky a odlišnou 
barvou střechy, čímž si vytvoříte úžasné 
kombinace. Vyberte si barevný paket 
a individualizujte si SEAT Mii tak, aby 
dokonale vyjadřoval vaši osobnost.

Krásný 
na pohled.

VNĚJŠÍ DESIGN
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 Mii by COSMOPOLITAN



 Mii FR-Line
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KOMPAKTNÍ KAROSERIE S PŘEKVAPIVĚ 
PROSTORNÝM INTERIÉREM. Vyberte si pro 
váš model ideální variantu čalounění 
a vyšperkujte jeho vzhled dalšími doplňky, 
jako jsou například kůží obšitý volant 
a hlavice řadicí páky. Nastupte si do vašeho 
vozu SEAT Mii a zjistíte, že je stejně 
atraktivní uvnitř i zvenku.

Prostor 
pro všechno, 
co potřebujete.

VNITŘNÍ DESIGN

 Mii FR-Line



KRÁSA V DETAILECH. V interiéru modelu 
SEAT Mii naleznete mnoho malých detailů, 
které zanechávají velký dojem. SEAT Mii 
si snadno zamilujete díky praktickým 
nápadům, jako je háček pro vaši kabelku, 
a nádherným stylistickým detailům, mezi 
něž patří barevné prošívání na volantu 
a chromované doplňky na ovládacích prvcích 
audiosystému, výdeších ventilační soustavy 
a klikách dveří.

Drobné detaily 
mění všechno.

STYLISTICKÉ DETAILY

Mii by COSMOPOLITAN Mii by COSMOPOLITAN
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Mii by COSMOPOLITAN



VÝKON S ODPOVĚDNOSTÍ.   
SEAT Mii může být poháněn motory, jejichž 
emise CO2 začínají již od 83 g/km u verze 
Ecofuel. Pokud chcete dopřát své pravé 
noze odpočinek, využijte tempomat, jímž 
může být SEAT Mii vybaven. A chcete-li 
nějaké tipy k tomu, jak se stát lepším 
řidičem, využijte funkci Ecotrainer jako 
zábavný způsob pro zlepšení způsobu 
řízení. Díky nejmodernější technice není 
vysokého výkonu dosaženo na úkor 
životního prostředí.

Radost z jízdy.

HOSPODÁRNOST 
A VÝKONY

Mii FR-Line
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 Mii FR-Line



Kolekce SEAT Mii je nabízena s paletou rozmanitých, 
nádherných barev, z nichž má každá vlastní charakter, 
který vytvoří soulad s vaší osobností. Barevné 
exteriérové pakety v sofistikované černé nebo 
v okouzlujícím titanovém odstínu oblečou 
váš SEAT Mii do klasických odstínů, které nikdy 
nevyjdou z módy. Vyberte si odstín, který nejlépe ladí 
s vaším stylem, a Mii bude dokonalým zrcadlem vaší 
osobnosti.

Seznamte se s kolekcí Mii.
SEAT Mii

16 | 17



Mii by COSMOPOLITAN



Mii FR-LINE



EXTERIÉROVÝ PAKET TITANIUMEXTERIÉROVÝ PAKET BLACK



BARVY

Kolekce SEAT Mii nabízí paletu úžasných 
barev, které vám dodají na silnici ještě větší 
jiskru a lesk.

Dejte najevo svůj 
postoj k módě.
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Style /St/

Sport /Sp/

FR Line /FR/ 

Mii by COSMOPOLITAN /MCO/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

¹ Nelze kombinovat s exteriérovým paketem Black.

² Dodává se pouze s vnějšími zpětnými zrcátky Bismuth pro Mii by COSMOPOLITAN.

FIALOVÁ VIOLETTO 9G9G ² MCO

BÍLÁ CANDY B4B4 St  Sp FR STŘÍBRNÁ TUNGSTEN K5K5 St  Sp FR ŽLUTÁ SUNFLOWER T1T1 St  Sp FR  ČERVENÁ TORNADO G2G2 St  Sp FR

MODRÁ BLUEBERRY Z5Z5 St  Sp FRMODRÁ COSTA 3K3K St  Sp FRČERNÁ DEEP 2T2T ¹ St  Sp FR



JEANS II* BE StVISUAL BF Sp

ČALOUNĚNÍ

SEAT Mii vypadá neméně skvěle, když 
nahlédnete do jeho interiéru. Užívejte si 
kvalitního vnitřního prostoru, navrženého pro 
jakýkoli vkus. Čalounění „Jeans II“ pro model 
SEAT Mii Style vytvoří uvolněnější atmosféru, 
zatímco pokud hledáte eleganci, zvolte si 
čalounění „Visual” ve výbavovém stupni 
Sport. Nebo si vyberte čalounění FR-Line, jímž 
dodáte vozu ještě větší náboj… Nabízíme Mii 
pro každého!*

Nastupte si.

Style /St/ Sport /Sp/ FR Line /FR/ Mii by COSMOPOLITAN /MCO/ Standardní výbava  Výbava na přání  
1 S šedým lemováním. // 2 S vyztužením, lemováním a prošíváním v odstínu Bismuth. *Fotografie zobrazují čalounění. Kombinace barev a materiálů v interiéru naleznete v konfigurátoru.

ALCANTARA VIOLETTO2 MCO

ČERNÁ ALCANTARA1 MC + PLC / MA + PLC St  Sp

SOLO UNI 62 + PFR FR
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14 PALCŮ

KOLA Z LEHKÉ SLITINY SPIRITED StOZDOBNÉ KRYTY KOL URBAN St

KOLA

KOLA Z LEHKÉ SLITINY ENJOY Sp

15 PALCŮ

Jezděte stylově.
Kolekce SEAT Mii nyní přináší ještě širší nabídku 

velmi elegantních a velmi sportovně vyhlížejících 
kol. Vyberte si z různých barev a materiálů, které 

ještě více umocní styl vašeho vozu SEAT Mii.

16 PALCŮ

KOLA Z LEHKÉ SLITINY SPIRITED TITANIUM St KOLA Z LEHKÉ SLITINY SPIRITED ČERNÁ St

KOLA Z LEHKÉ SLITINY ENJOY ČERNÁ MCO 

Style /St/ Sport /Sp/ FR Line /FR/ Mii by COSMOPOLITAN /MCO/ Standardní výbava  vVýbava na přání 

KOLA Z LEHKÉ SLITINY DESIGN ŠEDÁ ATOM FR  SpKOLA Z LEHKÉ SLITINY ENJOY ŠEDÁ ATOM Sp
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EXISTUJE TOLIK ZPŮSOBŮ, JIMIŽ SI 
MŮŽETE INDIVIDUALIZOVAT SVÉ MII. 
Otevřete si panoramatické střešní okno, 
vpusťte dovnitř světlo a užívejte si radostné 
a bezstarostné jízdy.

Dokonalý 
výhled.

PANORAMATICKÉ 
STŘEŠNÍ OKNO



Pokud víte, co chcete a co vám přináší pocit štěstí, pak 
byl tento vůz navržen pro vás. Všechno, od praktické 
techniky až po drobné detaily, bylo podřízeno designu 
s ohromujícím celkovým vzhledem, který má ještě větší 
šmrnc. Objevte SEAT Mii by COSMOPOLITAN.

Dělejte věci  
svým vlastním způsobem.

Mii by
COSMOPOLITAN
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EXTERIÉR
  15" kola ENJOY z lehké slitiny, černá 
a broušená

  Dvoubarevné logo na zádi
  Souprava pro opravu poškozené 
pneumatiky

  Manuálně nastavitelná vnější zpětná 
zrcátka

  Vnější zpětná zrcátka v odstínu 
Bismuth

  Černě lakovaná střecha

INTERIÉR
  Kůží obšitý volant a hlavice řadicí 
páky s barevnými ozdobnými prvky 
a prošíváním v odstínu Bismuth

  Čalounění Alcantara Violetto 
s lemováním a prošíváním Bismuth

  Kompletně černý interiér včetně 
stropu 

  Přístrojová deska Violetto 
s chromovanými detaily

  Výškově nastavitelný sloupek řízení
  2 opěrky hlavy vpředu + 2 opěrky 
hlavy vzadu

  Sluneční clony: pro řidiče s držákem 
na karty a pro spolujezdce vpředu 
se zrcátkem

  Uzavíratelná schránka před 
sedadlem spolujezdce vpředu

  Držák na nápoje vpředu
  Kryt a osvětlení zavazadlového 
prostoru

  Nástupní lišty

  Paket Sedadla pro 3dveřovou verzi: 
Dělená a sklopná zadní sedadla 
+ funkce Easy Entry na obou 
sedadlech vpředu

  Paket Sedadla pro 5dveřovou verzi: 
Dělená a sklopná zadní sedadla 
+ výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče

ELEKTRONICKÁ VÝBAVA
  Panel přístrojů High
  Halogenové světlomety
  Elektrický paket: Centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním + elektrické 
ovládání oken vpředu

  12V elektrická zásuvka vpředu
  Příprava pro rádio + 2 reproduktory 
+ střešní anténa

BEZPEČNOST
  Protiblokovací systém ABS
  Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce 
vpředu

  Boční airbagy chránící hlavu 
a hrudník

  Deaktivace airbagu spolujezdce 
vpředu

  Upozornění na nepřipnuté 
bezpečnostní pásy

  Úchyty ISOFIX na sedadlech vzadu 
+ úchyty Top Tether

  Systém kontroly tlaku 
v pneumatikách

  Stabilizační systém ESC
  Asistent pro rozjezd do kopce
  Řízení s posilovačem

STUPNĚ VÝBAVY

Mii by COSMOPOLITAN
ELEGANTNÍ SPOLUPRÁCE.

Chytrá a elegantní přístrojová deska Violetto 
je vybavena nejmodernějším integrovaným 
informačním a zábavním systémem.

Dokonalou povrchovou úpravou 
nejdůležitějších detailů se vyznačuje 
také velmi kvalitní čalounění Alcantara 
v odstínu Violetto, které je nejen krásné 
na pohled, ale také příjemné na dotek.

Přitažlivý od hlavy až k patě. S broušenými 
černými koly Enjoy získáte výrazný náskok 
ve stylové revoluci.

SE SRDEČNÝMI POZDRAVY, Mii.
Řiďte něco, co vás činí šťastnými, něco, co na silnici vypadá stejně elegantně 
jako vy na chodníku. Něco odvážného, něco s vyhraněným stylem. SEAT Mii 
by COSMOPOLITAN přichází s nádhernými stylistickými detaily, které sahají 
až k pečlivému prošívání. Jeho osobnost bude zářit stejně jasně jako ta vaše 
díky inteligentnímu informačnímu a zábavními systému a přístrojové desce 
Violetto. A trochu luxusu naleznete v čalounění Alcantara Violetto 
s lemováním Bismuth. Tento krasavec bude vaším nejlepším doplňkem.
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Mii by COSMOPOLITAN

Exkluzivní 
příslušenství.
SEAT Mii by COSMOPOLITAN nabízí sadu 
speciálního praktického a příjemného 
příslušenství, které bylo vytvořeno speciálně 
pro vás.



SEAT Mii FR-Line dominuje silnici kombinací 
vzrušujících detailů vnějšího a vnitřního designu, 
které umocňují svěží pohled na silnici před vozem. 
Objevte více informací o tomto pozoruhodném vozidle, 
s nímž je jízda ještě zábavnější a pikantnější.

Trocha adrenalinu.
FR-Line

30 | 31



EXTERIÉR
  16" kola DESIGN z lehké slitiny, 
broušená, v odstínu šedá Atom

  Vnější zpětná zrcátka lakovaná 
v odstínu šedá Atom

  Souprava pro opravu poškozené 
pneumatiky

  Sportovní podvozek  
(mimo verze na CNG)

  Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří 
v barvě karoserie

  Ozdobné fólie pro boční plochy a záď
  Logo FR-Line vpředu a vzadu
  Elektricky ovládaná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka

  Mlhové světlomety
  Tmavě tónovaná skla oken

INTERIÉR
  Kůží obšitý volant a hlavice řadicí 
páky s červenými a černými detaily

  Čalounění SOLO UNI s logem FR-Line 
na opěrkách hlavy vpředu

  Přístrojová deska s lesklým 
povrchem v odstínu černá Deep

  Kompletně černý interiér včetně 
stropu

  Výškově nastavitelný sloupek řízení
  2 opěrky hlavy vpředu + 2 opěrky 
hlavy vzadu

  Sluneční clony: pro řidiče s držákem 
na karty a pro spolujezdce vpředu se 
zrcátkem

  Uzavíratelná schránka před 
sedadlem spolujezdce vpředu

  Držák na nápoje vpředu
  Kryt a osvětlení zavazadlového 
prostoru

  Paket Sedadla pro 3dveřovou verzi: 
Dělená a sklopná zadní sedadla 
+ funkce Easy Entry s pamětí na obou 
sedadlech vpředu

  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
  Paket Sedadla pro 5dveřovou verzi: 
Dělená a sklopná zadní sedadla 
+ výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče

ELEKTRONICKÁ VÝBAVA
  Panel přístrojů High s chromovanými 
rámečky

  Halogenové světlomety se světly pro 
denní svícení

  Příprava pro rádio + 2 reproduktory 
+ střešní anténa

  Elektrický paket: Centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním + elektrické 
ovládání oken vpředu

  12V elektrická zásuvka vpředu

BEZPEČNOST
  Protiblokovací systém ABS
  Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce 
vpředu

  Boční airbagy chránící hlavu 
a hrudník

  Deaktivace airbagu spolujezdce 
vpředu

  Upozornění na nepřipnuté 
bezpečnostní pásy

  Úchyty ISOFIX na sedadlech vzadu 
+ úchyty Top Tether

  Systém kontroly tlaku 
v pneumatikách

  Stabilizační systém ESC
  Asistent pro rozjezd do kopce
  Řízení s posilovačem

Červená a černá. Malé detaily, jako je 
červené prošívání na volantu a hlavici 
přístrojové desky, nádherně kontrastují 
s černým čalouněním.

Všechno začíná na ulici. SEAT Mii FR-Line 
zaujme výjimečnou krásou a ryzím výkonem 
ve městě díky broušeným 16" kolům DESIGN 
z lehké slitiny v odstínu šedá Atom.

Pozornost věnovaná detailům. Volant obšitý 
pravou kůží a zdobený velmi kvalitním 
prošíváním vyvolává v rukou jedinečný pocit.

SPORTOVNÍ ELEGANCE S VYTŘÍBENÝM STYLEM.
Působivá verze FR-Line dodává kolekci SEAT Mii pořádnou dávku 
dynamického stylu. Atletické detaily, jako jsou ozdobné fólie na bocích 
a zádi nebo 16" broušená kola z lehké slitiny v odstínu šedá Atom, 
dokonale ladí s elegantním černo-červeným designem a jedinečným 
způsobem ztělesňují městský životní styl. SEAT Mii FR-Line rozšiřuje 
kolekci o vzrušující dimenzi.

STUPNĚ VÝBAVY

FR-Line
ATLETICKÝ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ DESIGN.
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EXTERIÉR
  15" kola ENJOY z lehké slitiny
  Souprava pro opravu poškozené 
pneumatiky

  Sportovní podvozek  
(mimo verze na CNG)

  Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří 
v barvě karoserie

  Elektricky ovládaná a vyhřívaná 
vnější zpětná zrcátka

  Mlhové světlomety
  Tmavě tónovaná skla oken

INTERIÉR
  Kůží obšitý volant s detaily v odstínu 
šedá Shira a hlavice řadicí páky 
obšitá kůží

  Čalounění Visual s bílým lemováním 
a prošíváním

  Přístrojová deska v odstínu šedá 
Shira

  Výškově nastavitelný sloupek řízení
  2 opěrky hlavy vpředu + 2 opěrky 
hlavy vzadu

  Dělená a sklopná zadní sedadla
  Sluneční clony: pro řidiče s držákem 
na karty a pro spolujezdce vpředu se 
zrcátkem

  Uzavíratelná schránka před 
sedadlem spolujezdce vpředu

  Držák na nápoje vpředu
  Kryt a osvětlení zavazadlového 
prostoru

  Paket Sedadla pro 3dveřovou verzi: 
Dělená a sklopná zadní sedadla 
+ funkce Easy Entry s pamětí na obou 
sedadlech vpředu

  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
  Paket Sedadla pro 5dveřovou verzi: 
Dělená a sklopná zadní sedadla 
+ výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče

ELEKTRONICKÁ VÝBAVA
  Panel přístrojů High s chromovanými 
rámečky

  Halogenové světlomety
  Příprava pro rádio + 2 reproduktory 
+ střešní anténa

  Elektrický paket: Centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním + elektrické 
ovládání oken vpředu

  12V elektrická zásuvka vpředu

BEZPEČNOST
  Protiblokovací systém ABS
  Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce 
vpředu

  Boční airbagy chránící hlavu 
a hrudník

  Deaktivace airbagu spolujezdce 
vpředu

  Upozornění na nepřipnuté 
bezpečnostní pásy

  Úchyty ISOFIX na sedadlech vzadu 
+ úchyty Top Tether

  Systém kontroly tlaku 
v pneumatikách

  Stabilizační systém ESC
  Asistent pro rozjezd do kopce
  Řízení s posilovačem

Útulná, bezpečná a neuvěřitelně skvělá 
sedadla. Atletické čalounění, které dodá 
sportovní styl městským dobrodruhům.

Vpusťte slunce dovnitř. Panoramatické střešní 
okno vám poskytne lepší výhled na okolní 
svět a umožní vám i vašim spolucestujícím 
užívat si ještě intenzivněji každou jízdu.

Společně s 15" koly z lehké slitiny přispívají 
k bezpečnosti a skvělému vzhledu mlhové 
světlomety, které osvětlují silnici před vozem 
v jakýchkoli podmínkách.

STUPNĚ VÝBAVY

Sport
SPORTOVNÍ CHARAKTER BEZ KOMPROMISŮ V OBLASTI STYLU.OSVOBOĎTE SVOU SPORTOVNÍ DUŠI.

SEAT Mii Sport svým dynamickým vzhledem v ulicích 
skutečně vyniká. Navíc také kombinuje vnější krásu s velkým 
vnitřním prostorem a komfortem. Hledáte-li dokonalé spojení 
temperamentu a stylu, toto je SEAT Mii pro vás.



EXTERIÉR

  14" ocelová kola s ozdobnými kryty

  Souprava pro opravu poškozené 

pneumatiky

  Manuálně ovládaná vnější zpětná 

zrcátka

  Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří 

v barvě karoserie

  Tónovaná skla

INTERIÉR

  Výškově nastavitelný sloupek řízení

  2 opěrky hlavy vpředu + 2 opěrky 

hlavy vzadu

  Sluneční clony: pro řidiče s držákem 

na karty a pro spolujezdce vpředu 

se zrcátkem

  Uzavíratelná schránka před 

sedadlem spolujezdce vpředu

  Držák na nápoje vpředu

  Kryt a osvětlení zavazadlového 

prostoru

  Sklopná zadní sedadla

ELEKTRONICKÁ VÝBAVA

  Panel přístrojů High

  Halogenové světlomety

  Příprava pro rádio + 2 reproduktory 

+ střešní anténa

  Elektrický paket: Centrální zamykání 

s dálkovým ovládáním + elektrické 

ovládání oken vpředu

  12V elektrická zásuvka vpředu

BEZPEČNOST

  Protiblokovací systém ABS

  Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce 

vpředu

  Boční airbagy chránící hlavu 

a hrudník

  Deaktivace airbagu spolujezdce 

vpředu

  Upozornění na nepřipnuté 

bezpečnostní pásy

  Úchyty ISOFIX na sedadlech vzadu 

+ úchyty Top Tether

  Systém kontroly tlaku 

v pneumatikách

  Stabilizační systém ESC

  Asistent pro rozjezd do kopce

  Řízení s posilovačem

Moderní a prostorné interiéry. Na výběr máte 
elegantní čalounění Jeans II nebo černá 
Alcantara se sofistikovaným vzhledem bez 
kompromisů z hlediska komfortu a prostoru.

Přidejte na hlasitosti. Multimediální 
přehrávač You&Mii Music+ má všechno, 
co potřebujete, abyste si mohli připojit své 
oblíbené zařízení a zaposlouchat se do 
prostorového zvuku z šesti reproduktorů.

Nastupujte a vystupujte snadno díky 
systému Easy Entry. Rychle, snadno 
a prakticky.

PLNÝ MÓDNÍCH DETAILŮ.
SEAT Mii STYLE je plné speciálních detailů, které vám usnadní život. SEAT 
Mii STYLE se odlišuje po všech stránkách, od elegantního čalounění přes 
atraktivní černou přístrojovou desku, která kontrastuje se světle šedým 
rámečkem, až po kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie. 
Patří-li mezi vaše priority komfort a praktičnost, právě jste nalezli svůj 
SEAT Mii.

STUPNĚ VÝBAVY

Style
ELEGANTNÍ, PRAKTICKÝ A KOMFORTNÍ.
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INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ 
SYSTÉM

VÍTEJTE V NÁDHERNĚ PROPOJENÉM 
AUTOMOBILU. SEAT Mii je vybaveno zcela 
novým informačním a zábavním systémem, 
který je ještě intuitivnější, uživatelsky 
přívětivější a technicky vyspělejší než 
dosud. Nabízíme nejmodernější informační 
a zábavní systémy pro jakékoli požadavky. 
You&Mii Music vám poskytne kvalitu 
a uspokojí vaše potřeby, zatímco nový 
You&Mii Colour vám poskytne všechno, 
o čem jste kdy snili, a možná ještě více. 
Vyberte si pro menu barvu podle své nálady 
a užívejte si prostorového zvuku 
z reproduktorů, který poskytuje ještě 
podmanivější zážitky z poslechu 
vaší hudby.

Nová úroveň 
konektivity.
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Individualizujte si svůj SEAT Mii prostřednictvím 
Originálního příslušenství SEAT®, aby váš vůz 
dokonale ladil s vaším stylem a stal se neoddělitelnou 
součástí vašeho života. Pozornost kolemjdoucích 
upoutáte novými prahovými lištami a ozdobnými 
lepicími fóliemi pro exteriér. Kromě vylepšeného 
vzhledu vám Originální příslušenství SEAT® nabízí 
také praktická řešení pro přepravu nákladu, jako 
jsou střešní nosiče a příčníky, která vám usnadní 
život na cestách.

Praktické a mimořádně elegantní
Originální příslušenství SEAT®



VNĚJŠÍ OZDOBNÉ PRVKY

Chromové ozdobné lišty
Váš SEAT Mii bude na ulici zářit díky elegantním 
chromovaným prvkům na dveřích, přídi a zádi vašeho vozu.

3dv.: 1SL071363/1SL071350/1SL072390B
5dv.: 1SL071363/1SL071350/1SL072390C

VNĚJŠÍ OZDOBNÉ PRVKY

Střešní spoiler
Střešní spoiler na výklopném víku umocňuje sportovní křivky vozu.

3dv./5dv.: 1SL071606

Boční prahové lišty
Boční prahové lišty, připevněné ke skutečným prahům, snižují 

profil vozu a završují aerodynamické linie jeho spodní části.

3dv./5dv.: 1SL071610
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VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Prahové lišty Smiile!
Ozdobný design SMiiLe! pro ochranné prahové 
lišty. Každý detail se počítá.

3dv.: 1SL071691A
5dv.: 1SL071691C

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Prahové lišty Enjoy Mii
Ochranné prahové lišty jsou vyrobeny z plastu 
a při otevření dveří upoutají logem Enjoy Mii.

3dv.: 1SL071691
5dv.: 1SL071691B

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Ochranná fólie na prahy dveří 
s logem Mii
Ochranná fólie na prahy dveří je vyrobena z černé lepicí 
fólie ve tvaru schodu, aby chránila vstupní prostor pro 
cestující. Fólie jsou zdobeny stříbrným logem vozidla.

3dv./5dv.: 1SL071310

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Prahová lišta z ušlechtilé oceli
Ochranné prahové lišty z ušlechtilé oceli  
s vyrytým označením modelu.

3dv.: 1SL071300
5dv.: 1SL071691D



VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Volant bílá Candy
Volant obšitý Alcantarou s ozdobným 
prvkem v odstínu bílá Candy. Díky jeho 
ergonomickému designu bude řízení 
ještě snadnější a komfortnější.

1SL064241A

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Hlavice řadicí páky bílá 
Candy s logem Mii

Hlavice řadicí páky s černou spodní částí obšitou 
kůží, horní částí lakovanou v odstínu bílá Candy 

a leskle černými ozdobnými prvky. Exkluzivní design 
individualizovaný logem Mii.

1SL064230A
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VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Ozdobné fólie Enjoy Mii 
na přístrojovou desku
Ozdobné fólie Enjoy Mii dodají exkluzivní 
vzhled nejen exteriéru vašeho vozu. Ozdobná 
fólie na přístrojovou desku umocní sportovní 
charakter vašeho nového vozidla rovněž 
v interiéru. K dispozici pouze pro model SPORT.

1SL072525D

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Volant šedá Shira
Volant obšitý Alcantarou s ozdobným prvkem v odstínu šedá Shira. 
Díky jeho ergonomickému designu si vaše ruce odpočinou a vy budete 
moci bez únavy řídit celé hodiny.

1SL064241

Hlavice řadicí páky šedá Shira s logem Mii
Hlavice řadicí páky s černou spodní částí obšitou kůží, horní částí 
lakovanou v odstínu šedá Shira a leskle černými ozdobnými prvky. 
Exkluzivní design individualizovaný logem Mii.

1SL064230

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Kulovitá hlavice řadicí páky 
bílá Candy
Hlavice řadicí páky se spodní částí obšitou černou kůží 
a anatomickou kulovitou horní částí lakovanou 
v odstínu bílá Candy.

1SL064230B

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Kulovitá hlavice řadicí páky  
černý klavírní lak
Hlavice řadicí páky se spodní částí obšitou černou 
kůží a anatomickou kulovitou horní částí s černým 
klavírním lakem.

1SL064230D

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Kulovitá hlavice řadicí páky 
šedá Shira
Hlavice řadicí páky se spodní částí obšitou černou 
kůží a anatomickou kulovitou horní částí lakovanou 
v odstínu šedá Shira.

1SL064230C



OZDOBNÉ PRVKY 

Kryt klíčku Space
Ozdobný kryt klíčku Space zaručuje jeho 
ochranu. K dispozici pouze pro model 
STYLE.

000087013F

OZDOBNÉ PRVKY

Ozdobný kryt klíčku 
Smiile!
Ozdobný kryt klíčku ladí s ostatními doplňky 
SMiiLe! a je vyroben z materiálů nejvyšší 
kvality, které zaručují jeho optimální 
ochranu.

000087013G

OZDOBNÉ PRVKY 

Ozdobný kryt klíčku 
Enjoy Mii
Ozdobný kryt klíčku ladí s ostatními doplňky 
Enjoy Mii a je vyroben z materiálů nejvyšší 
kvality, které zaručují jeho optimální ochranu.

000087013E

OZDOBNÉ PRVKY 

Kryt klíčku Mii by 
COSMOPOLITAN
Detaily jsou důležité. Tento krásný 
kryt klíčku je dodáván exkluzivně pro 
Mii by COSMOPOLITAN.

1SL087013C
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VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Sportovní pedály
Hliníkové pedály s šedými protiskluzovými 
pryžovými prvky zlepšují kontakt nohou 
s pedály a umocňují zážitky ze sportovní jízdy.

1SL064200

ODKLÁDACÍ PROSTORY

Středová loketní opěrka
Čalouněná středová loketní opěrka s vnitřní schránkou 
pro odložení věcí, které potřebujete mít po ruce. Výškově 
a podélně nastavitelná opěrka je čalouněna stejným 
materiálem jako interiér vozu.

1SL061100

ODKLÁDACÍ PROSTORY

Organizér pro držák 
nápojů
K dispozici pouze pro STYLE. Multifunkční 
odkládací přihrádka pro držák nápojů na středové 
konzole. Zahrnuje přihrádku pro telefon, karty 
a psací potřeby.

1SL061129

Kulovitý organizér pro 
držák nápojů
Multifunkční odkládací přihrádka obšitá kůží 
pro držák nápojů na středové konzole. Umožňuje 
uložení telefonu, karet a psacích potřeb v malém 
prostoru. S drážkami pro mince.

1SL061129A

VNITŘNÍ OZDOBNÉ PRVKY

Sluneční clony

Zabraňují přímému pronikání slunečních 
paprsků a umožňují dobrý výhled z vozu.

Boční 3dv.: 1SL064365, 
5dv.: 1SL064365B/Zadní: 1SL064365A



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 a pásu  
Top Tether. Potah je odnímatelný  
a pratelný.

000019909

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

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 

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

000019907
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Střešní box 450 l
Dvojité stěny z plastu chrání vaše zavazadla před 

povětrnostními vlivy. Aerodynamický tvar optimalizovaný 
v aerodynamickém tunelu. Snadná montáž díky 

rychloupínacímu systému. Otvírání z pravé strany.

000071180A



PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol
Ideální pro cyklisty s dobrodružnou 
duší. Nosič jízdních kol s hliníkovým 
rámem se umístí na střešní nosiče. 
Je vybaven také systémem proti 
odcizení – dvěma prvky, které zaručují, 
aby jízdní kolo neodjelo bez vás.

6L0071128A

PŘEPRAVA NÁKLADU

Střešní nosiče
Střešní nosiče byly podrobeny 
provozním a bezpečnostním testům. 
Jejich konstrukce zaručuje stabilitu 
a bezpečnost při jízdě i v zatíženém 
stavu. Jsou vybaveny systémem 
pro snadnou montáž, takže budete 
muset přemýšlet už jen o tom, kam 
se chcete vydat.

3dv.: 1SL071100A
5dv.: 1SL071100

PŘEPRAVA NÁKLADU  

Nosič lyží 
a snowboardů
Nosič pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy.

3B0071129F

Nosič pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.

3B0071129G
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OCHRANA

Systém pro rozdělení 
zavazadlového 

prostoru
Systém chrání a rozděluje zavazadlový 

prostor přepážkami, které lze umístit 
mnoha různými způsoby. Ideální 

pro maximální využití disponibilního 
prostoru.

1SL061205A



SLEDUJTE NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY ZE SVĚTA 
ZNAČKY SEAT prostřednictvím našich kanálů 
sociálních sítí a aplikací. Nakonfigurujte si 
na internetu nový SEAT Mii nebo si rovnou 
zarezervujte termín pro zkušební jízdu!

INTERNET A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Vyhledejte si veškeré potřebné informace na naší 
webové stránce a objevte nejnovější zprávy 
ze světa značky SEAT na našich kanálech 
sociálních sítí.

www.seat.cz

KONFIGURÁTOR
Proč byste si měli váš SEAT jen představovat, 
když ho můžete mít přímo před očima? Vyberte 
si ze všech nabízených prvků výbavy na přání 
a vytvořte si na internetu svůj SEAT 
prostřednictvím konfigurátoru.

konfigurator.seat.cz

Zůstaňte 
ve spojení 
se značkou SEAT.

SEAT Mii
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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.

SEAT SERVICE
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Užívejte si roky 
s pocitem jistoty.

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).

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

ZÁRUKA MOBILITY SEAT SERVICE®

Záruka Mobility SEAT SERVICE® je asistenční službou značky SEAT. Automaticky 
ji získáte zakoupením nového vozu značky SEAT a platí celé 2 roky od zakoupení 
vozidla. Až po dobu 10 let si můžete tuto záruku každoročně prodlužovat, pokud 
svěříte veškerou pravidelnou údržbu vozidla, předepsanou výrobcem, naší síti 
autorizovaných servisů SEAT SERVICE®. Poplatky za prodloužení záruky mobility 
jsou zahrnuty v ceně pravidelné servisní prohlídky vozu.

Záruka mobility zahrnuje širokou škálu plnění, mimo jiné telefonní asistenci, 
opravu na místě, odtah vozidla, doplnění paliva atd. Záruka Mobility SEAT 
SERVICE® platí ve všech zemích Evropské unie i ve většině sousedních států. 
Kompletní přehled služeb a zemí naleznete na www.seat.cz/servis-prislusenstvi.

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.

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 (11. 1. 2017), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autori-

zovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnos-

tem 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 stabi-

lizaci 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 34. týdne 2017. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více infor-

mací získáte u autorizovaného prodejce.
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