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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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POKUD HLEDÁTE SEAT TOLEDO S JEŠTĚ 
VYŠŠÍ ÚROVNÍ LUXUSU A KOMFORTU, 
stupeň výbavy Xcellence nabízí bezklíčkový 
přístupový systém KESSY, ambientní 
osvětlení interiéru a čalounění Alcantara®, 
aby si mohl řidič naplno užívat každou jízdu. 
Vyspělé systémy, mezi něž patří senzor 
únavy řidiče, asistent dálkových světel 
a multikolizní brzda, zajistí, že se svou 
rodinou dojedete do cíle pokaždé bezpečně, 
v naprostém komfortu a stylově.

Drobné 
požitky.

XCELLENCE



INTERIÉR MODELU SEAT TOLEDO BYL 
NAVRŽEN S OHLEDEM NA KOMFORT. 
Na dlouhých cestách je náročné udržet 
spokojenost všech cestujících, ale v modelu 
SEAT Toledo je to mnohem snadnější 
než dosud. Skvělou náladu vyvolá již 
při nastupování atmosféra kvality, na 
které se bezesporu podílejí také sedadla 
s nádherným čalouněním Alcantara®. Media 
System Plus byl navíc dokonale integrován 
do přístrojové desky a k jeho ovládání 
lze používat multifunkční volant, obšitý 
kůží. Řidič tak má snadný přístup ke všem 
zábavním funkcím, aniž by to rozptylovalo 
jeho pozornost.

Ve vaší 
komfortní 
zóně.

VNITŘNÍ DESIGN
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KAŽDÝ DROBNÝ DETAIL V INTERIÉRU 
PŘISPÍVÁ K JEHO ATRAKTIVNÍMU 
CELKOVÉMU VZHLEDU S ATMOSFÉROU 
ELEGANCE A KOMFORTU. Ozdobné 
obložení interiéru dokládá velkou 
vášeň, s níž jsme pro model SEAT Toledo 
navrhovali i ty nejmenší detaily. Tento 
vůz potěší nejen při řízení, ale i na pohled 
svou nádhernou přístrojovou deskou 
s vysokou úrovní řemeslného zpracování. 
Prostřednictvím ambientního osvětlení 
si navíc vytvoříte dokonalou atmosféru pro 
jakoukoli jízdu.

Vášeň 
pro detail.

STYLISTICKÉ DETAILY



V RODINĚ SE NĚKDY MUSEJÍ DĚLAT 
KOMPROMISY, ale můžete si být jisti, že 
SEAT Toledo žádné kompromisy nedělá. 
Elegantní design doplňuje mimořádný 
prostor a komfort. Je to rodinný vůz 
s dokonalou kombinací prostornosti 
a sofistikovanosti. Už si nebudete muset 
dělat starosti, zda mají všichni dostatek 
místa pro nohy. A co se týče zavazadel, 
s 550 litry zavazadlového prostoru si 
můžete na cestu zabalit všechno, co 
potřebujete. S tím by neměl být žádný 
problém.

Prostor pro 
všechny.

PROSTORNOST
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SEAT TOLEDO PŘEKYPUJE NEJMODERNĚJŠÍ 
TECHNIKOU. 
Od parkovacích senzorů vpředu a vzadu přes 
zadní parkovací kameru, s níž je parkování 
a couvání bezpečnější a snadnější, až po 
systém Full Link se zcela novou úrovní 
konektivity na cestách.

Bezpečnost je v rodinném automobilu 
nejvyšší prioritou. Nový SEAT Toledo 
proto disponuje veškerou technikou, 
která zajistí bezpečnost pro vaše 
nejbližší. Front Assist pomáhá snižovat 
riziko kolize s vpředu jedoucími vozidly 
a multikolizní brzda pomáhá zabránit 
následným kolizím automatickým brzděním 
v nepravděpodobném případě nehody. 
Senzor únavy řidiče navíc sleduje pozornost 
řidiče a upozorní vás, že nastal čas pro 
odpočinek.

Moderní 
rodina.

TECHNIKA 
A KONEKTIVITA



BARVY

Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR-Line /FR/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

¹ K dispozici do 38. týdne roku 2017.

² K dispozici od 36. týdne roku 2017.
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HNĚDÁ TOFFEE² 4Q4Q R  St  XE FR

MODRÁ MEDITERRANEAN Z5Z5 R  St  XE FR

BÍLÁ BILA 9P9P R  St  XE FR

MODRÁ OCEAN 8X8X R  St  XE FR ŠEDÁ RODIUM F6F6 R  St  XE FR

BÉŽOVÁ CAPUCCINO 4K4K R  St  XE FRBÍLÁ NEVADA 2Y2Y R  St  XE FR STŘÍBRNÁ BRILLIANT 8E8E R  St  XE FR

ČERNÁ MAGIC 1Z1Z R  St  XE FR

ČERVENÁ CHERRY¹ 6X6X R  St  XE FR



Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR-Line /FR/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

¹ Osvětlené ozdobné obložení: Dostupnost tohoto prvku výbavy se může lišit.

Fotografie zobrazují čalounění. Kombinaci barev a materiálů v interiéru 

naleznete v konfigurátoru.

GLASE FW R

ČERNÝ INTERIÉR FX St

BÉŽOVÝ INTERIÉR FZ + PBI St

ČALOUNĚNÍ

Jsme přesvědčeni o tom, že si budete chtít 
se svou rodinou užívat ve vašem vozu 
SEAT Toledo velmi příjemné chvíle. Proto 
jsme ho vybavili luxusními sedadly s velmi 
kvalitním čalouněním, na která se budete 
těšit při každém nastupování. Na výběr máte 
odolnou tkaninu, materiál Alcantara® či 
umělou kůži v elegantní černé barvě nebo na 
přání pro stupeň výbavy Style ve vkusném 
béžovém odstínu. Cestování ve voze SEAT 
Toledo bude díky tomu mimořádně komfortní 
a stylové.

Elegantní 
a komfortní.
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FR-LINE 66 + WFR / WFT FR¹

ČERNÝ INTERIÉR + SEDADLA ALCANTARA® FX + PLC St

ČERNÝ INTERIÉR XCELLENCE FX XE¹



15 PALCŮ

Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

FR-Line /FR/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

URBAN R

DYNAMIC XE DYNAMIC TITANIUM FR  St

ENJOY R

17 PALCŮ

KOLA

DESIGN BROUŠENÁ St

DESIGN II StDESIGN R

16 PALCŮ

16 PALCŮ
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15 PALCŮ

17 PALCŮ

KOLA Z NABÍDKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOLA Z LEHKÉ SLITINY, STŘÍBRNÁ

KOLA Z LEHKÉ SLITINY, ŠEDÁ TITANIUM/BROUŠENÁKOLA Z LEHKÉ SLITINY, MATNĚ ČERNÁ/BROUŠENÁ



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

Užitečné doplňky.
Originální příslušentví SEAT®
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OZDOBNÉ PRVKY PRO INTERIÉR 

Kulová hlavice řadicí 
páky z hliníku
Originální hlavice řadicí páky SEAT 
z hliníku a s obšitím kůží pro 5stupňové 
a 6stupňové převodovky. Nedodává se pro 
vozidla s automatickou převodovkou.

5stupňová převodovka: 5F0064230
6stupňová převodovka: 5F0064230A

OZDOBNÉ PRVKY PRO INTERIÉR

Sportovní hlavice řadicí páky 
z hliníku
Originální hlavice řadicí páky SEAT z hliníku a se 
sportovní chromovanou povrchovou úpravou pro 
5stupňové a 6stupňové převodovky. Nedodává se pro 
vozidla s automatickou převodovkou.

5stupňová převodovka: 5F0064230D
6stupňová převodovka: 5F0064230E

OZDOBNÉ PRVKY PRO INTERIÉR

Kulová hlavice řadicí 
páky v odstínu červená 
Tornado
Originální hlavice řadicí páky SEAT z hliníku 
a s obšitím kůží pro 5stupňové a 6stupňové 
převodovky. Individualizována ozdobnými 
prvky v odstínu červená Tornado. 
Nedodává se pro vozidla s automatickou 
převodovkou.

5stupňová převodovka: 5F0064230B
6stupňová převodovka: 5F0064230C

OZDOBNÉ PRVKY PRO INTERIÉR

Sportovní hlavice řadicí páky 
v odstínu červená Tornado
Originální hlavice řadicí páky SEAT z hliníku se 
sportovní povrchovou úpravou pro 5stupňové 
a 6stupňové převodovky. Individualizována ozdobnými 
prvky v odstínu červená Tornado. Nedodává se pro 
vozidla s automatickou převodovkou.

5stupňová převodovka: 5F0064230F
6stupňová převodovka: 5F0064230G
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol
Aerodynamický hliníkový nosič pro 
přepravu jízdních kol. Zamykací 
mechanismus proti odcizení. Používá 
se v kombinaci s příčníky.

6L0071128A

PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič pro surfová 
prkna
Včetně 4 plastových držáků, které 
se přizpůsobí tvaru surfového 
prkna. Pro přepravu 1 nebo 
2 surfových prken. Používá se 
v kombinaci s příčníky.

000071120HA

PŘEPRAVA NÁKLADU

Střešní box o objemu 450 l
Dvojité stěny z plastu odolného vůči povětrnostním 
podmínkám. Hmotnost: 18 kg.
Maximální nosnost: 50 kg.
Používá se v kombinaci s příčníky.

000071180A

PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol na tažné zařízení
Sklopný nosič jízdních kol, který se připevní k tažnému zařízení. 
Používá se pro přepravu 2 jízdních kol na zádi vozidla. Včetně 
koncových svítilen, 13kolíkové elektrické zásuvky a návodu 
k montáži.

000071128B
NÁSTAVEC PRO 3. JÍZDNÍ KOLO: 000071128C



BEZPEČNOST DĚTÍ

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

000019909

Bezpečnostní pás 
Top Tether
Při čelním nárazu brání otočení 
sedačky směrem dopředu. Používá 
se v kombinaci se sedačkou PEKE 
G1 ISOFIX DUO PLUS.

3R0019900

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 podložkou. Integrované madlo pro 

přenášení a odnímatelná stříška. Potah je odnímatelný 

a pratelný.

000019907

BEZPEČNOST DĚTÍ

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

000019904
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OCHRANA

Lapače nečistot za 
přední a zadní kola
Chrání karoserii před odletujícím 
materiálem od kol během jízdy.

Přední: 6JA075101
Zadní: 6JA075101A

OCHRANA

Sada rohoží
Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu 
a 2 vzadu). Měkká struktura, 
příjemný design. Včetně originálního 
montážního systému SEAT.

6JA863011 LOE

OCHRANA

Pryžové rohože
Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu 
a 2 vzadu). Vyrobeny z nepropustné 
pryže. Včetně originálního 
montážního systému SEAT.

6JA061500 041

OCHRANA

Rohože Velpic®

Čtyřdílná sada rohoží (2 vpředu 
a 2 vzadu). Vyrobeny z měkké 
tkaniny. Včetně originálního 
montážního systému SEAT.

6JA0616675 041
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OCHRANA

Síť do zavazadlového prostoru
Třídílný systém sítí pro rozdělení zavazadlového prostoru. 
Skvělý způsob, jak bezpečně zajistit zavazadla proti pohybu.

6JA061170C

OCHRANA

Přihrádky do zavazadlového prostoru
Sada 2 přihrádek z tkaniny pro uložení drobných předmětů 
v zavazadlovém prostoru. Přihrádky jsou spojeny suchým zipem a mají 
vnější ucha s nastavitelnou délkou, která lze použít pro přenášení 
schránek mimo vozidlo.

1SL017221A

OCHRANA

Ochranná vana 
do zavazadlového prostoru
Ochranná vana z polotuhého materiálu, která má přesný tvar 
a rozměry a chrání zavazadlový prostor.

6JA061170

OCHRANA

Mříž pro oddělení zavazadlového 
prostoru
Kovová mříž odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro 
cestující. Snadná montáž a demontáž. Používá se k ochraně 
cestujících před pohybujícími se zavazadly, nebo při přepravě 
domácích mazlíčků.

6JA061201



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.



sea t .c z

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 (8. 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 2018, který platí od 22. týdne 2017. Dříve vyrobené vozy 

se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce.


