
Nový 
SEAT Arona.

Do your thing.



crossover.
Přichází
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crossover.
Buď takový. Běž tam. Řiď toto. Život je plný hlasů, které 
vám říkají, co máte dělat. Skutečně odvážní naslouchají 
vlastnímu hlasu. Razí si vlastní cestu.
A nyní mají někoho, kdo je podpoří. Nový SEAT Arona je 
městský crossover navržený pro nebojácné. Chytrý. 
Výkonný. Dynamický. Takže můžete dojet, kam 
potřebujete, a dělat si věci po svém. Ať už je to cokoli.
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Píše se rok 1953. Z naší montážní linky v Barceloně sjíždí první 
SEAT a uvádí celé Španělsko do pohybu. O více než 60 let 
později poskytujeme mobilitu lidem po celém světě. 

Vždy však zůstaneme spjati s Barcelonou. Její duch nám 
koluje v žilách. Je inspirací pro každý vůz, který vyvíjíme. 
Ostatně 50 % energie, kterou používáme k výrobě našich 
vozů, pochází přímo ze španělského slunce. Toto město se 
nikdy nezastaví. A to platí i pro nás. Proč? Protože existují 
místa, kam chcete dojet.

Stvořen 
v Barceloně.
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Někdy 
se poučíte.

Někdy 
vyhrajete.
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Zahoďte mapu. Víte, kam směřujete. Na vysoké úrovni. 
Posouváte hranice. Rozmazáváte linie. A až tam dojedete, 
budete vědět proč.

X znamená 
cíl.



Postavte se, máte k tomu nejlepší důvody. 
Nový SEAT Arona opanuje silnice svou 
maskou chladiče s chromovanými detaily 
a vyšší polohou za volantem. Odtud je 
snadné naplánovat si další kroky.

Jaký je 
z té výšky 
výhled?
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Jasnější než ostatní. Nový SEAT Arona je 
vybaven nejmodernějšími předními LED 
světlomety a zadními světly z LED diod. 
S takovou viditelností dojedete do jakéhokoli 
cíle i za nejnepříznivějších podmínek.

Uvidíte dál.
Dojedete 
dál.
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Máte-li velké plány, potřebujete hodně prostoru. 
Protáhněte se. Užívejte si kvalitní povrchové úpravy, 
které jsou příjemné na dotek. A ujměte se řízení. Volant 
je přesně tam, kde ho chcete a potřebujete mít.

Váš prostor je 
nekonečný.





Prostor navíc se vždycky 
hodí. Proto vám ho nový SEAT 
Arona nabízí ještě víc. 
Zavazadlový prostor má 
objem až 400 litrů, takže si 
můžete vzít všechno, co 
chcete. I to, co chtějí vaši 
spolucestující. Aby si každý 
mohl dělat věci po svém.

Výbavy 
na přání.
V mnoha 
obměnách.
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Ne každý manévr se povede. Překážky se 
někdy objevují z ničeho nic. Proto je tu nový 
SEAT Arona pro vás: Upozorní vás na cokoli 
ve vašem mrtvém úhlu, co by vás mohlo 
ohrozit. Nechte tyto systémy dělat svou 
práci. A vy se věnujte té své.

Uvidíte je 
přijíždět.
Snadno.



Stupeň výbavy FR.
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Mimořádně dynamický

Atraktivní sportovní linie

Nyní máte všechno pod kontrolou. 
Protože stupeň výbavy FR zahrnuje 
volič jízdních režimů SEAT Drive 
Profile. V jakékoli situaci si stačí jen 
zvolit ideální režim. Potřebujete ještě 
pohotovější akceleraci? Vyšší 
hospodárnost? Výběr je na vás.

Stupeň výbavy FR 
myslí na všechno. Platí 
to samozřejmě pro 
interiér. A díky těmto 
sportovním liniím také 
pro exteriér.

Nedělejte kompromisy. Nová Arona je také 
nedělá. Stupeň výbavy FR to je výkon, 
všestrannost a nejlepší design ve své třídě. 
Kdo říká, že nemůžete mít všechno ?

Spěcháte?



Všechno, co potřebujete, je 
přesně tam, kde to 
potřebujete mít.

Sportovní od hlavy až k patě. 
Tato 18" broušená kola z lehké 
slitiny zaujmou bezesporu 
každého.

01 Snadné ovládání 02 Nezastavujte se

01

02

Stupeň výbavy FR.

Detaily.
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Díky bezdrátové nabíječce 
a přihrádce pro konektivitu 
budete mít vždy na 100 % 
nabito.

Myslíte jinak? Vyberte si ryzí 
sofistikovanost a komfort 
v každém stehu.

03 Bezdrátový svět

Využívejte svůj potenciál. 
Posviťte si na úžasný nový svět 
předními LED světlomety.

04 Zářivé světlo a výrazný vzhled

Konzolu s 8" dotykovým displejem 
máte v dosahu rukou. Je chytrá 
a krásná.

05 Být chytrý je sexy 06 Dotek kůže

03

04

05

06



Stupeň výbavy Xcellence.

26



Pokud si o to neřeknete, nedostanete to. A vy 
můžete žádat jen to nejlepší. Nová Arona se 
stupněm výbavy Xcellence je určena pro ty, 
kdo přesně vědí, co chtějí.

Jen to nejlepší 
vás uspokojí.

Prostor k pohybu

Styl s účelem

Nastupte si, 
roztáhněte ruce 
a užívejte si výhledu 
z vyšší polohy za 
volantem.

Podélné střešní nosiče 
s chromovaným 
povrchem jsou 
dokonalé pro víkendová 
dobrodružství.



Upoutejte na sebe pozornost, 
uplatněte krásu vašeho vozu. 
Z každého úhlu.

Jděte do toho a převezměte 
kontrolu. Nastupte a užijte si 
komfortní a praktický interiér 
vozu.

01

02

01 Mimořádně elegantní 02 Na míru pro vás

Stupeň výbavy 
Xcellence.

Detaily.
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Ponořte se do komfortu. Je to 
jediný možný způsob. Můžete si 
vybrat ještě lepší sportovní 
sedadla s černým čalouněním 
Alcantara®. Každý detail 
rozhoduje.

Udělejte dojem. Dejte najevo svůj 
postoj. Mějte vše pod kontrolou. 
V praktickém a komfortním interiéru 
bude všechno ještě lepší.

03

04

05

06

03 Nenucená sofistikovanost

Reproduktory audiosystému 
BeatsAudio™ vás udrží v rytmu 
zvukem prémiové kvality.

05 Zvuk přesně podle vaší nálady

Praktická, luxusní technika, s 8" 
dotykovým displejem a systémem 
Full Link. Dokonalá konektivita 
v dosahu prstů.

04 Připraven k akci 06 Správná úprava



Stupeň výbavy Style.
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Se stupněm výbavy Style budete mít 
všechno, co chcete, a nic, co nechcete. Toto 
je nový SEAT Arona se svobodným výběrem.

Buď to máte, 
nebo ne.

Dokonalý vkus

Vždy odlišný

Váš SEAT Arona vyzařuje 
kvalitu při každém doteku.

Na výběr máte 
bezpočet prvků výbavy 
na přání. Odlište 
střechu od barvy 
karoserie a proměňte 
svůj vůz v senzaci.



Se světlomety, které stanovují 
nová měřítka, uvidíte vozovku 
ve vysokém rozlišení.

01

02

02 Posviťte si

Ukažte světu svůj vytříbený 
vkus výběrem z rozmanité 
nabídky čalounění.

01 Ujměte se vedení

Stupeň výbavy 
Style.

Detaily.
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03

04 06

05

Intuitivní přístrojová deska 
usnadňuje rozhodování 
v důležitých situacích.

03 Pohotový

Luxusní. Odolná. Sedadla 
s čalouněním Alcantara® dokonale 
kombinují tvar s funkčností.

06 Příjemné sezení

Podélné střešní nosiče se 
přizpůsobí jakékoli situaci a vám 
nechávají všechny možnosti 
otevřené.

04 Pro všestranné aktivity

Mějte svůj svět pod kontrolou 
s klimatizací Climatronic v novém 
modelu Arona. Cítíte se skvěle? 
Samozřejmě.

05 Dle vašeho přání



Stupeň výbavy Reference.
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Co je správné, 
to je snadné.

Zapnuto

Hajte vlastní barvy

Chcete být ve spojení a bavit 
se? S informačním 
a zábavním systémem MIB 
s 5" displejem to bude 
všechno velmi snadné.

Ukažte osobitost svého 
crossoveru znakem X 
na střešním sloupku C 
vašeho nového vozu 
Arona.

Všechno důležité, pod naprostou kontrolou. 
V novém modelu Arona se stupněm výbavy 
Reference je všechno bezproblémové 
a snadné.



Reference R

Style St

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

Kola.

17" kola Dynamic I
Stříbrná Brilliant St

17" kola Dynamic II
Šedá Nuclear XE

17" kola Dynamic
Stříbrná Brilliant FR

18" kola Performance
Šedá Nuclear XE

18" kola Performance
Černá R FR

16" kola Design
Stříbrná Brilliant R  St  XE

16"

18"

17"
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Kola z nabídky Originálního 
příslušenství SEAT®.

18" kola černý klavírní lak St  XE  FR

18" kola černá Sport St  XE  FR

18"



Barvy.

Černá Midnight¹ R  St  XE  FR  Šedá Pirineos R  St  XE  FR  Stříbrná Urban¹ R  St  XE  FR  Bílá Candy R  St  XE  FR  

Oranžová Eclipse R  St  XE  FR  Purpurová Mystic R  St  XE Bílá Nevada¹ R  St  XE  FR  Červená Desire R  St  XE  FR  
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Modrá Mediterraneo R  St  XE  FR  

01 Černá Midnight2  
St  XE  FR  

02 Šedá Pirineos2 
St  XE  FR  

03 Oranžová Eclipse2  
St  XE

01

02

03

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

¹Zahájení výroby ve 4. týdnu roku 2018

2Vnější zpětná zrcátka verzí XE a FR mají 
stejnou barvu jako střecha. Pro St jsou vnější 

zpětná zrcátka v barvě karoserie.

Modrá Mystery¹ R  St  XE  FR  



Černá Alcantara® / černá Arena Titan1 Sound/Hill/Nora FRXE XE FR

Čalounění.

Modrá Orgad / Dream Conemara Černá Alcantara® / černá Arena Titan Acero / černá Clip Titan

Bílá Edge / černá Clip Titan

R St St
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Černá Alcantara® / černá Arena Titan2 FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

¹Čalounění má šedé prošívání.
²Čalounění má červené prošívání.



Vaše Originální 
příslušenství 
SEAT®.

Odlišný.
Je to jediný možný způsob.

Jaké to má být? Takové, jaké chcete. 
Ještě více elegance? Ještě lepší výbava? 
Můžete mít všechno a váš SEAT Arona 
bude jedinečný. Váš.

42





Agilní. Lehká. Odolná. Se sportovními disky z lehké slitiny si 
budete jízdu v novém modelu SEAT Arona ještě více užívat. 
Jsou k dispozici s průměrem ráfků 18" a s matným lakem 
černá Sport nebo leskle černým klavírním lakem. Dejte jimi 
najevo svůj postoj. A proč ne? Výběr je na vás.

Toužíte-li po skvělém a sofistikovaném 
vzhledu, vyberte si 18" kola z lehké 
slitiny v matném odstínu černá Sport, 
která budou dokonalým doplňkem při 
vašem cestování.

Díky nejmodernějšímu designu 
a konstrukci 18" kol z lehké slitiny 
s leskle černým klavírním lakem 
dojedete do cíle stylově a komfortně.

18" disky z lehké slitiny v odstínu 
černá Sport

18" disky z lehké slitiny s černým 
klavírním lakem

Sportovní 
výkony.
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Interiér.

Ochranná pokrývka sedadel pro psy

Chcete, aby váš nový SEAT Arona zůstal 
dlouho jako nový? Ponechte psům 
volnost a zachovejte čistotu v interiéru 
touto ochrannou pokrývkou.

Dělat věci po svém je nyní ještě snadnější. Tato řada 
praktického a ozdobného příslušenství vám v tom pomůže. 
Potřebujete trochu stínu? Posvítit ve tmě? Nebo jen sníte 
o několika elegantních detailech, jimiž přivedete svůj SEAT 
Arona k dokonalosti? Ať potřebujete cokoli, zvedněte 
individuálními doplňky laťku ještě výš. 



Rozsviťte si tyto ozdobné 
prahové lišty. Rozzáří se, 
jakmile otevřete dveře. 
Bez elektrické instalace.

01 Osvětlené prahové lišty

Sluneční clony zvyšují bezpečnost, 
brání zahřívání interiéru, chrání 
před slunečními paprsky 
a zachovávají dobrý výhled. S nimi 
budete skvěle připraveni na léto.

03 Sluneční clony

Sledujte, co se děje uvnitř vozu, 
aniž byste se nechávali rozptylovat 
od řízení. Pokud vezete děti na 
zadních sedadlech, je to skvělý 
doplněk.

02 Přídavné vnitřní zpětné zrcátko 04 Podložka do konzoly

01

02

03

04

Vylepšete svůj nový SEAT Arona touto 
ochrannou podložkou do konzoly která 
vyjadřuje ducha Barcelony atraktivním, 
městským designem, inspirovaným ulicemi 
tohoto města.
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Individualizace 
interiéru.

Díky němu budete mít všechno pod 
kontrolou. Váš individualizovaný 
volant s odvážným novým designem. 
K dispozici rovněž ve stříbrné barvě. 
Pouze pro volant obšitý kůží. 
Nedodává se pro verze FR a Xcellence.

Jednička, dvojka, trojka, a tak dále. 
Tak vypadá řazení ve stylu modelu 
Arona. K dispozici rovněž ve stříbrné 
barvě. Nedodává se pro vozy 
s automatickou převodovkou.

Dekorativní kryt na volant

Hlavice řadicí páky



Individualizace 
interiéru.

Tento elegantní kryt klíčku 
nabízí ochranu a dokonale 
ladí s vámi vybraným 
interiérem.

Kryty klíčků

Sportovní opěrka pro nohu 
a pedály

Vždy vám zaručí dokonalou 
ochranu a oporu. Tyto 
individualizované koberce 
s protiskluzovou úpravou jsou 
ideální pro sportovní jízdu.

Textilní koberce

Dynamické ovládání pomocí 
pedálů a opěrky pro nohu ve 
vašem stylu. K dispozici rovněž ve 
stříbrné barvě. Pedály se 
nedodávají pro verze 
s automatickou převodovkou. 



50



Přepravní 
možnosti.

Sklopný kovový nosič se připevní 
k tažnému zařízení vašeho nového vozu 
SEAT Arona. Přepraví dvě jízdní kola. 
Toto je mobilita pro vaši mobilitu.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Žijete lyžováním? S tímto nosičem 
na tažné zařízení přepravíte lyže 
a snowboardy, takže se můžete vydat 
na sjezdovky stylově.

Nosič lyží a snowboardů na tažné zařízení

Díky širokému sortimentu elegantního 
a praktického příslušenství pro přepravu, 
určeného pro nový SEAT Arona, dojedete 
suverénně do cíle a zvládnete i ty 
nejnáročnější úkoly.

S nízkým profilem a odolné. 
Toto praktické tažné zařízení 
je tím, co potřebujete, pokud 
si ho chcete vzít s sebou.

Tažné zařízení



Pro všechny vzrušující akce, které přináší 
život, mějte pro ruce pomocníky, když je 
potřebujete.

Přepravní 
možnosti.

Míříte na sjezdovky? Tento nosič 
lyží má speciální design, který je 
dokonalý pro rodinné využití. 
Přepraví 4 až 6 párů lyží nebo 
2 až 4 snowboardy.

Nosič lyží a snowboardů
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Buďte připraveni k akci. Tyto střešní 
příčníky jsou střiženy na míru vašeho 
nového vozu SEAT Arona. Jsou ideální 
pro řadu příslušenství k přepravě 
nákladu na střeše. Dodávají se včetně 
zámku proti odcizení.

Střešní příčníky

Ideální řešení pro delší rodinné výlety. 
Box chrání zavazadla před 
povětrnostními vlivy. Je elegantní, 
aerodynamický a snadno se připevní. 
Otvírá se na obou stranách a používá 
se v kombinaci se střešními příčníky.

Střešní box

Milujete cyklistiku? S tímto 
aerodynamickým hliníkovým rámem 
snadno přepravíte jízdní kola. Používá 
se v kombinaci se střešními příčníky. 
Součástí dodávky je zařízení proti 
odcizení.

Nosič jízdních kol



Ochrana.

Poskytněte svému novému vozu SEAT Arona ochranu 
řadou individualizovaného příslušenství. Tato kolekce 
praktických doplňků uchová všechno na svém místě 
a v nejlepším stavu.
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Dělicí mříž odděluje prostor pro 
cestující od zavazadlového 
prostoru. Snadno se demontuje 
i bez nářadí. Dokonalé řešení 
pro přepravu domácích 
mazlíčků.

Odolná. Nepropustná. Snadné čištění. 
Protiskluzová úprava. A přesné tvary 
i rozměry. Díky tomu můžete do svého vozu 
SEAT Arona odvážně naložit vše, co vám 
život postaví do cesty.

01 Dělicí mříž

Lapače nečistot vpředu a vzadu 
ochrání váš vůz SEAT Arona před 
odletujícím štěrkem a blátem. 
Jednoduché a účinné.

03 Lapače nečistot

Chraňte svůj nový vůz SEAT Arona touto 
oboustrannou rohoží do zavazadlového 
prostoru, která se snadno zajistí. Je to 
ideální způsob, jak zabránit znečištění 
vašeho vozu od bláta a kapalin.

02 Oboustranná rohož do 
zavazadlového prostoru

04 Plastová vložka do zavazadlového 
prostoru

01

02

03

04
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Multifunkční toaletní taška, lze 
ji pověsit i postavit na podložku, 
různé vnitřní přihrádky, 
odnímatelný plastový sáček 
vhodný pro přepravu kapalin 
v příručním zavazadle při 
cestování letadlem, decentní 
reliéfní logo SEAT.

Materiál: 100 % polyester
Spodní část: polyuretan 
odpuzující vodu
Rozměry: 300 × 120 × 245 mm
Barva: modrá/písková
Obj. č.: 6H1087317 HAJ

Poznámkový blok s měkkou 
povrchovou úpravou a pružnou 
obálkou, malé kožené logo SEAT 
na obálce, horizontální elastický 
pás, nelinkované stránky, 224 
stran se siluetou vozu na první 
straně, záložka.

Materiál: papír
Rozměry: 215 × 150 × 17 mm
Barva: tmavě modrá/hnědá
Obj. č.: 6H1087216 HAJ

Kolekce 
Crossover 
Line.

Poznámkový blok

Toaletní taška



K vašim službám.

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.

Servisní prohlídky 
a údržba.
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Pojistíme vás.
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®.

Mobilita 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.

Užívejte si roky 
s pocitem jistoty.
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.

Pocit jistoty po  
ještě delší dobu.
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).



Ekologické informace

ECO tips: doporučení pro hospodárnější 
a ekologičtější jízdu.

ECO trainer: pomáhá řidiči užívat si 
hospodárnější jízdu upozorňováním 
na zbytečnou akceleraci a brzdění.

Ekologická jízda   

Použití materiálů z obnovitelných zdrojů, jako 
je bavlna, přírodní kaučuk a celulóza/papír, 
v různých dílech vozidla.

Materiály z obnovitelných zdrojů 

Emise CO2 jsou nižší než 120 g/km u všech 
motorů a vznětové verze patří do třídy 
hospodárnosti A.

Součinitel aerodynamického odporu vzduchu 
je 0,375.

Všechny motory mají systém start/stop, jakož 
i systém rekuperace kinetické energie a splňují 
emisní normu EU6.

CO2   

Představení motoru 1.0 TGI na CNG, který 
snižuje emise CO2 až o 15 % v porovnání 
s motorem na benzin.

Modulární konstrukce umožňuje snížit počet 
komponentů a dílů pro montáž, jakož i 
hmotnost skeletu karoserie.

Motory   

Vznětové motory jsou vybaveny systémem 
selektivní katalytické redukce SCR (Selective 
Catalytic Reduction), který minimalizuje 
emise oxidů dusíku.

Kvalita vzduchu   

Použití předních LED světlometů a diod LED 
pro denní svícení snižuje spotřebu elektrické 
energie a prodlužuje očekávanou životnost 
světlometů.

Osvětlení   
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Kompletní splnění nových legislativních 
limitů pro hlučnost díky vylepšením 
výfukové soustavy a celkovému 
odhlučnění.

Akustické vlastnosti   

Nové pneumatiky s nízkým valivým 
odporem

Pneumatiky   

Vylepšení systému přispělo ke snížení hmotnosti 
a objemu celé nádrže, bez zkrácení dojezdu.

Palivová nádrž   

Snížení hmotnosti o 15 % díky optimalizaci 
rámů sedadel.

Sedadla   

Používání nového chladiva R1234YF 
snižuje potenciál globálního oteplování 
o 99,7 %.

Klimatizace 

Výroba   

Mezi roky 2010 a 2016 byly sníženy emise 
CO2 na každý vyrobený vůz o 66 % 
a spotřeba energie na každý vůz o 18 %. 
Automatizace části procesu přinesla snížení 
spotřeby laků o 20 %.

Emise těkavých organických látek byly 
rovněž sníženy, a to o 86 g na vozidlo. Vosk 
bez rozpouštědel snižuje spotřebu o 92 %.

Ekologické cíle technického vývoje značky SEAT 

Ochrana klimatu.  Šetrné využívání surovin a energií.   Ochrana zdraví.



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 (15. 11. 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 fotografi e 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 2018, který platí od 45. týdne 2017. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce.


