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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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NOVÝ SEAT ATECA ZPŮSOBÍ, ŽE BUDETE  
NA VŠEDNÍ DNY NAHLÍŽET ZE ZCELA NOVÉ 
PERSPEKTIVY. Ať se jedná o rána, odpoledne, 
nebo večery, váš všední život nemusí být každý 
den stejný. V novém modelu SEAT Ateca  
se i běžný den může změnit v něco zcela 
výjimečného a vaše rutina se stane úžasnou.

Krása 
každodennosti.

SEAT ATECA
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JE VŽDY KRÁSNÉ OPOUŠTĚT RÁNO DOMOV  
NA CESTĚ ZA RANNÍM BĚHÁNÍM A SETKÁVAT 
SE S TAK ÚŽASNÝM PŘIVÍTÁNÍM. Uvítací 
osvětlení nového modelu SEAT Ateca rozzáří 
diody LED a promítne siluetu SUV na zem 
vedle předních dveří, aby i za snížené 
viditelnosti bylo každé ráno ryzím 
potěšením. V novém modelu SEAT Ateca  
se navíc tvary dokonale snoubí s funkcí.  
Je to vůz, který každý den zvládne s grácií,  
a ještě přitom vypadá skvěle. Přední LED 
světlomety s funkcí pro denní svícení 
dodávají svým moderním designem tomuto 
SUV jedinečný vzhled a současně 
představují mimořádný přínos pro 
bezpečnost.

Jasnější 
časná rána. 

PŘEDNÍ LED 
SVĚTLOMETY A UVÍTACÍ 
OSVĚTLENÍ



ELEGANTNÍ A SPORTOVNÍ TVARY MODELU SEAT 
ATECA BUDETE OCEŇOVAT V KTEROUKOLIV 
DENNÍ DOBU. Z jeho osobitého a dynamického 
vnějšího designu vyzařuje sebevědomí. Vysoká 
linie střechy, ostré linie a pevné křivky tohoto 
vozu tvoří bezpečný profil a dodávají mu 
robustnost očekávanou od SUV. Celek je 
umocněn 19" koly z lehké slitiny  
a chromovanými podélnými střešními nosiči. 
Toto SUV je skutečně nepřehlédnutelné v každé 
ulici díky dvojité chromované koncovce 
výfukové soustavy a chromovaným okenním 
lištám, které se dodávají na přání pro stupeň 
výbavy Style a standardně pro verzi Xcellence.

Nádherný 
na první 
pohled.

VNĚJŠÍ DESIGN
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POKUD JSTE RÁNO OBTĚŽKÁNI VŠÍM,  
CO POTŘEBUJETE NA CELÝ DEN, ať se jedná  
o sportovní tašku, nebo aktovku, „virtuální 
pedál“ a elektrické ovládání dveří 
zavazadlového prostoru s bezklíčkovým 
přístupovým systémem Kessy vám umožní 
otevřít zavazadlový prostor, aniž byste 
museli pohnout prstem. Stačí jednoduchý 
pohyb nohou pod zadním nárazníkem  
a dveře zavazadlového prostoru  
se automaticky otevřou.

Vykročte do 
každého dne 
pravou nohou.

BEZDOTYKOVÉ 
ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ 
DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU



NĚKDY PŘICHÁZEJÍ SITUACE, KDY 
POTŘEBUJETE VÍCE PROSTORU, NEŽ JSTE  
SI PŮVODNĚ MYSLELI. PŘED CESTOU DO 
PRÁCE, nákupním dnem nebo i jízdou  
za hranice města je vždy dobré vědět, že máte 
k dispozici prostor pro všechny své činnosti 
v průběhu každého dne. Verze SEAT Ateca  
s pohonem všech kol nabízí zavazadlový 
prostor o objemu 485 litrů, varianta  
s pohonem přední nápravy dokonce ještě 
pozoruhodnějších 510 litrů. Zavazadlový 
prostor lze zvětšit až na celkových 1 604 litrů 
sklopením sedadel, takže si nikdy nebudete 
muset dělat starosti s tím, kam uložit vše,  
co potřebujete k tomu, abyste získali 
maximum ze své každodenní činnosti.

Prostor pro 
každodenní 
život.

PROSTORNOST
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V CHLADNÉM RÁNU JE TĚŽKÉ SE 
MOTIVOVAT K PRÁCI NEBO MALÉMU 
RANNÍMU TRÉNINKU, ale SEAT Ateca  
vás naštěstí vřele přivítá, jakmile do něj 
nastoupíte, díky nezávislému topení.  
Co se týče parkování, nemusíte se už obávat 
žádného stresu. Prostorový kamerový 
systém nabízí přehled o situaci kolem vozu 
v rozsahu 360°, aby nedošlo k drobným 
poškozením, a parkovací asistent  
se dokonce postará o dokonalé zaparkování 
vozu místo vás zajištěním automatického 
řízení.

Vřelé 
přivítání 
každý den.

TECHNOLOGIE
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V NOVÉM MODELU ATECA SE DÍKY 
TECHNOLOGII FULL LINK NEBUDETE BĚHEM 
RANNÍ CESTY DO PRÁCE CÍTIT OSAMĚLE. 
ZEFEKTIVNĚTE SI PRŮBĚH CELÉHO DNE  
A ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ SE SVÝM SVĚTEM. 
Ve svém voze si můžete na 8" dotykovém 
displeji informačního a zábavního systému 
užívat veškeré mobilní aplikace. Díky 
bezdrátové nabíječce můžete navíc umístit 
telefon do přihrádky a nemusíte 
se už strachovat, že se vám vybije 
akumulátor. Bezklíčkový přístupový systém 
Kessy vám umožní zamknout a odemknout 
dveře v závislosti na vaší vzdálenosti od SUV. 
Speciálním prvkem, který oživí atmosféru 
v interiéru, je tlačítko pro spuštění motoru 
s funkcí Heart Beat. Nový SEAT Ateca dbá  
i na drobnosti, a tím posune vaši rutinu  
na zcela novou úroveň.

Na svých 
cestách 
budete vždy 
ve spojení 
se svým 
světem.

TECHNOLOGIE
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JÍZDA VE MĚSTĚ JE SNADNĚJŠÍ  
A ZÁBAVNĚJŠÍ, KDYŽ MŮŽETE OCEŇOVAT, ŽE 
JE MOTOR V NOVÉM MODELU SEAT ATECA 
nejen výkonný, ale i hospodárný. Také pohon 
všech kol s elektronicky řízenou  
a hydraulicky ovládanou vícelamelovou 
mezinápravovou spojkou patří mezi 
nejmodernější na světě. Díky voliči jízdních 
režimů si můžete vybrat každý den způsob 
řízení přesně podle svých představ. K dispozici 
máte jízdní režimy Normal, Sport, Eco  
a Individual. Režim Offroad navíc umožňuje 
řidiči aktivovat speciální terénní funkce.

Výkon  
pro potěšení 
z jízdy.

VÝKONY



RELAXUJTE A UŽÍVEJTE SI KAŽDOU JÍZDU 
DÍKY SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO 
ÚHLU S UPOZORŇOVÁNÍM NA VOZIDLA 
PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE STRAN PŘI COUVÁNÍ. TATO 
FUNKCE ZVYŠUJE BEZPEČNOST PŘI 
KAŽDODENNÍCH JÍZDNÍCH MANÉVRECH 
detekcí všech vozidel, která řidič nevidí,  
a okamžitým upozorněním na nebezpečí při 
změně jízdního pruhu. Couvání z parkovacího 
místa je nyní ještě bezpečnější, protože nový 
SEAT Ateca automaticky zastaví, pokud se ze 
strany přibližují jiná vozidla. Adaptivní 
tempomat na dálnicích udržuje bezpečnou 
vzdálenost od vozidel jedoucích vpředu  
a asistent pro jízdu v dopravní koloně ovládá 
akceleraci a zpomalování, udržuje vozidlo  
v jeho jízdním pruhu a sleduje vzdálenost  
od jiných vozidel v situacích, kdy uvíznete 
v dopravní zácpě. Všechny uvedené inteligentní 
funkce zvyšují bezpečnost při vaší rutině  
a umožní vám užívat si drobných radostí  
v každodenním životě.

Pocit jistoty 
ve městě.

BEZPEČNOST
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JE TO SKVĚLÝ POCIT, NASTOUPIT NA KONCI 
DNE DO VOZU, KTERÝ VÁM NABÍZÍ 
DOKONALÝ PROSTOR PRO RELAXACI.
Interiér modelu SEAT Ateca je čalouněn velmi 
kvalitními materiály, a ještě vyšší úroveň 
komfortu při řízení vám zajistí kůží obšitý volant 
i hlavice řadicí páky. Atmosféru luxusu navodí 
čalounění Alcantara, které se dodává 
standardně pro stupeň výbavy Xcellence nebo 
na přání pro Style. Středová konzole  
se vyznačuje ergonomickým designem, abyste 
měli všechno snadno v dosahu. Můžete tedy 
v klidu relaxovat a užívat si jízdu. Každý díl 
v interiéru byl vyroben s nejvyšší precizností  
a svým tvarem dokonale ladí se všemi ostatními 
prvky ve vnitřním prostoru. Díky tomu všemu 
vytěžit ze svých každodenních zážitků z jízdy 
maximum.

Uvolněte  
se po dlouhém 
dni.

VNITŘNÍ DESIGN



JÍZDA DOMŮ JE OKAMŽIK, KDY SI MŮŽETE 
UDĚLAT ČAS NA TO, ABYSTE OCENILI 
DOKONALOU ATMOSFÉRU. Vícebarevné 
ambientní osvětlení vám umožní vidět běžné 
věci v jiném světle. Vytvořte si dokonalou 
atmosféru výběrem z osmi různých barev 
včetně odstínů bílá Ice a oranžová Sunset. 
Osvětlení bylo dokonale integrováno  
do dveří a vytváří kaskádový efekt, který 
umocňuje eleganci výplní dveří a interiéru.

Klidná jízda 
domů.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
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DÍKY NOVÉMU MODELU SEAT ATECA 
NEBUDETE MÍT ANI PO DLOUHÉM DNI 
POCIT, ŽE BYL PŘÍLIŠ DLOUHÝ. Jakmile  
se vaše všední dny stanou něčím 
úchvatným, začnete si užívat i těch malých 
věcí, které jste dosud ani neměli šanci 
zaznamenat. Díky nejvyspělejší technice  
a nádhernému designu se s rutinou snadno 
vypořádáte a konec každého dne si budete 
užívat ze zcela nové perspektivy.

Noc nemusí 
znamenat 
konec dne.

ÚŽASNÁ RUTINA
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TAK VYPADÁ SEBEVĚDOMÍ.
Nový SEAT Ateca si suverénně poradí s každodenním provozem díky osobitému 
a dynamickému stylu, který je definován záměrně vedenými ostrými liniemi  
na karoserii. V interiéru bylo vše přizpůsobeno tomu, aby se rutina proměnila 
v nejpříjemnější zážitky. Všední dny v tomto SUV překonají všechna očekávání 
díky ergonomicky navržené středové konzoli i obrovskému vnitřnímu prostoru.

SEAT ATECA
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Vysokou kvalitu 
zpracování modelu  
SEAT Ateca dokládají 
sloupky B v lesklém 
černém laku.

Informační a zábavní 
systém Media System 
Touch s 5” displejem 
nabízí zábavu pro 
celou rodinu v dosahu 
prstů.

U zaparko-vaného 
vozu se elektricky 
ovládaná vnější 
zpětná zrcátka 
sklopí, aby nedošlo 
k jejich poškození.

STUPNĚ VÝBAVY

Reference
VYSOKÁ KVALITA A KOMFORT PRO VŠECHNY CESTUJÍCÍ.

Každodenní nezbytnosti.
Tento základní stupeň výbavy zahrnuje všechno,  
co potřebujete k tomu, abyste si mohli užívat rutinu  
a získali maximum z každého dne.
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Chromovaný 
rámeček masky 
chladiče dodává 
přídi modelu SEAT 
Ateca přitažlivý 
vzhled.

Media System s 5” 
barevným dotykovým 
displejem usnadňuje 
zábavu a konektivitu.

Zadní světla z LED 
diod propůjčují  
zádi vozidla osobitý 
styl.

STUPNĚ VÝBAVY

Style
TECHNIKA A KOMFORT PRO POTĚŠENÍ Z KAŽDÉ CESTY.

Trocha luxusu.
Dopřejte si trochu luxusu ve svém každodenním životě výběrem tohoto 
vyššího stupně výbavy. Mezi jeho výjimečné prvky patří například 
tempomat nebo parkovací senzory vzadu.



Přední LED 
světlomety zvyšují 
bezpečnost každé 
jízdy nejmodernější 
osvětlovací 
technikou.

Dopřejte si vřelá 
přivítání při každém 
příchodu díky 
uvítacímu osvětlení.

Volič jízdních režimů 
vám umožní zvolit si 
dokonalé nastavení 
vozidla.

STUPNĚ VÝBAVY

Xcellence
VYSOKÁ KVALITA A KOMFORT PRO VŠECHNY CESTUJÍCÍ.

Ještě vyšší úroveň.
Nejvyšší stupeň výbavy pro SEAT Ateca je vrcholem 
elegance díky chromovaným ozdobným prvkům  
a nejmodernější technice.
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STUPEŇ VÝBAVY

FR
PRÉMIOVÉ VÝKONY.

Je řízení vaší láskou?
Představujeme vám nový SEAT Ateca FR, v němž se snoubí praktičnost 
městského SUV s dynamickými vlastnostmi pohonu všech kol. Vznikl tak 
automobil, který si poradí s výzvami na jakékoli cestě.

Nový SEAT Ateca FR 
vyjadřuje každým 
detailem svou vášeň 
pro sportovní 
výkony.

Exkluzivní 19” kola 
FR a dynamické 
vlastnosti pohonu 
všech kol propůjčují 
modelu Ateca FR 
skutečně sportovní 
osobnost.

Interiér modelu SEAT 
Ateca FR je plný 
drobností, díky nimž 
bude i všední život 
výjimečný.



ÚŽASNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
Ať se ve svém každodenním životě rozhodnete pro cokoliv, díky užitečným 
doplňkům můžete udělat svou rutinu ještě o trochu úžasnější. Je proto dobré 
vědět, že pro SEAT Ateca se nabízí příslušenství vycházející vstříc všem vašim 
potřebám na cestách.

V širokém sortimentu Originálního příslušenství SEAT® pro vůz SEAT Ateca 
naleznete dokonalé doplňky pro svou rutinu. Mohou to být vylepšení 
vzhledu, která dodají vašemu vozu SEAT Ateca ještě osobitější charakter, 
dodatečné odkládací prostory nebo drobnosti, jež promění váš každodenní 
život v něco skutečně mimořádného.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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VÝKONY

Styling Kit pro přední
a zadní nárazník
Ozdobné prvky pro nárazník vpředu: ozdobný přední díl, doplňky 
pro nárazník vpředu v offroadovém designu.
Ozdobné prvky pro nárazník vzadu: ozdobný zadní díl, doplněk 
pro nárazník vzadu v offroadovém designu. Na výběr máte tři 
různé varianty koncovky výfukové soustavy ve čtyřech barvách: 
„slepou“, dvojitou a sportovní. Sportovní koncovku výfukové 
soustavy nelze kombinovat s „virtuálním pedálem“.

Stylistická sada pro příď: 575071617 / Přední barevná lišta: 
575071365 Z76 / Stylistická sada pro záď: 575071617C / Zadní 
barevná lišta: 575071365A Z76 / 19" kola z lehké slitiny: 575071499 
1BC / Ozdobné kryty vnějších zpětných zrcátek: 575072530 Z76
Sportovní koncovky výfukové soustavy: 575072000/A/B
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VÝKONY

Styling Kit v odstínu 
oranžová Samoa
Styling Kit pro přední nárazník: 575071617
Přední barevná lišta: 575071365A  X2U
Styling Kit pro zadní nárazník: 575071617C
Zadní barevná lišta: 575071365 X2U
19" kola z lehké slitiny: 575071499 X2U
Ozdobné kryty vnějších zrcátek: 
575072530 X2U
Sportovní koncovky výfukové soustavy: 
575072000/A/B

VÝKONY

Styling Kit v odstínu 
červená Emocion
Styling Kit pro přední nárazník: 575071617
Přední barevná lišta: 575071365 S3H
Styling Kit pro zadní nárazník: 575071617B
Zadní barevná lišta: 575071365A S3H
19" kola z lehké slitiny: 575071499 S3H
Ozdobné kryty vnějších zrcátek: 
575072530 S3H
Sportovní koncovky výfukové soustavy: 
575072000/A/B

VÝKONY

Styling Kit v odstínu 
modrá CONNECT
Styling Kit pro přední nárazník: 575071617
Přední barevná lišta: 575071365 UP7
Styling Kit pro zadní nárazník: 575071617A
Zadní barevná lišta: 575071365A UP7
19" kola z lehké slitiny: 575071499 SR5
Ozdobné kryty vnějších zrcátek: 
575072530 UP7
Sportovní koncovky výfukové soustavy: 
575072000/A/B



EXTERIÉR

Ozdobné fólie
Sada ozdobných lepicích fólií pro exteriér zahrnuje:  
2 kusy pro kapotu, 2 linie pro každé boční dveře  
a dveře zavazadlového prostoru, vinylové v odstínu 
antracitu. Sada zahrnuje návod, stěrku a sáček mýdla 
pro montáž pomocí vody.

Lemování v odstínu modrá CONNECT: 575071316 UP7
Lemování v odstínu oranžová Samoa: 575071316 X2U
Lemování v odstínu červená Emocion: 575071316 S3H
Lemování v odstínu stříbrná Crossover: 575071316 Z76
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EXTERIÉR

Ochranné lišty bočních 
dveří
Dvoudílné ochranné lišty ve stříbrné barvě chrání 
spodní část bočních dveří a dodávají profilu vozidla 
robustnější charakter.

575071328 Z76

EXTERIÉR

Ochranná lišta dveří 
zavazadlového prostoru
Stříbrná ochranná lišta umocňuje elegantní styl 
zádě vozidla, která tak bude ještě více vyčnívat 
z davu.

575071360
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EXTERIÉR

Rámeček otvoru  
pro přívod vzduchu
Jednodílný rámeček ve stříbrné barvě lemuje vnější 
okraje spodního otvoru pro přívod vzduchu  
a dodává přídi vozidla robustnější charakter.

575071005

EXTERIÉR

Rámečky mlhových 
světlometů
Jednodílný rámeček lemuje vnější okraje mlhového 
světlometu a dodává přídi vozidla robustnější 
charakter.

575071004

EXTERIÉR

Sportovní koncovky 
výfukové soustavy
Tato výfuková soustava se dvěma zcela funkčními 
koncovkami s matnou leštěnou povrchovou 
úpravou zvyšuje hospodárnost a výkon motoru. 
Styl ve spojení s výkonem. Sportovní koncovky 
výfukové soustavy nelze kombinovat s „virtuálním 
pedálem“.

575072000 / 575072000A / 575072000B



INTERIÉR

Ozdobné obložení interiéru
Sada ozdobného obložení interiéru zahrnuje ozdobné díly  
pro přístrojovou desku, panel klimatizace, středovou konzoli  
a výplně dveří. Ozdobné prvky se montují na originální díly. 
Informace o dostupnosti různých verzí ozdobných prvků 
v závislosti na konfiguraci, výbavě a různých barevných 
úpravách vozidla naleznete v tabulce. Sada ozdobného 
obložení zahrnuje vše potřebné pro montáž.

*Více podrobných informací naleznete 
v oddílu Technické údaje.
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INTERIÉR

Ozdobné 
obložení interiéru 
v odstínu modrá 
CONNECT

INTERIÉR

Ozdobné obložení 
interiéru v odstínu 
oranžová Samoa

INTERIÉR

Ozdobné obložení 
interiéru v odstínu 
červená Emocion

INTERIÉR

Ozdobné obložení 
interiéru v odstínu 
stříbrná Crossover



INTERIÉR

Sluneční clony
Chrání před slunečními paprsky při zachování výhledu 
z vozu, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. 
Účinně také přispívají k regulaci teploty v interiéru v létě.  
I při otevřených oknech lze se slunečními clonami jet 
rychlostí až 120 km/h.

Boční: 575064365A
Zadní a pevné boční: 575064365

INTERIÉR

Prahové lišty z ušlechtilé 
oceli
Prahové lišty z ušlechtilé oceli zakrývají spodní část 
vstupního prostoru předních dveří. Zahrnují ozdobnou linii 
s černým lakem a logo vozu. Chrání vstupní prostor před 
poškozením.

575071691

INTERIÉR

Osvětlené  
prahové lišty
Ochranné prahové lišty ve vstupním prostoru s osvětleným 
modelovým označením. Osvětlení se aktivuje, jsou-li dveře 
otevřeny po dobu 40 sekund, a zůstává vypnuto při 
zavřených dveřích. Bez elektrické instalace.

575071691A

INTERIÉR

Ochranná fólie pro prahy  
bočních dveří
Černá lepicí fólie pro prahy bočních dveří včetně modelového označení 
je přizpůsobena tvaru bočních prahů a chrání prostor pro nastupování 
před poškozením. Dodává se včetně pokynů a všech komponentů 
nezbytných k montáži.

575071310
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INTERIÉR

Kryty klíčů
Ozdobný kryt klíčů dokonale chrání elektronické zařízení a dodává mu skutečně 
jedinečný vzhled.

Oranžová Samoa: 575087013 X2U / Červená Emocion: 575087013 S3H
Modrá CONNECT: 575087013 UP7 / Stříbrná Crossover: 575087013 Z76
Kryt klíčku v „offroadovém“ stylu: 575087013A

INTERIÉR

Kávovar
Kávovar AutoSet na espresso bude hvězdou v každém 
automobilu s 12V zásuvkou. Ne vždy je totiž možné 
zakoupit a vychutnat si dobré espresso s fantastickou 
světle hnědou pěnou.

000069641



PŘEPRAVA NÁKLADU

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

6L0071128A
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič jízdních kol
Sklopný kovový 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



PŘEPRAVA NÁKLADU

Nosič lyží
Vyroben z hliníku s pryžovými držáky. Pro 4 až 6 
párů lyží nebo 2 až 4 snowboardy. Používá  
se v kombinaci s příčníky.

000071129J / 000071129K
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PŘEPRAVA NÁKLADU

Příčníky
Sada příčníků se systémem proti odcizení se 
montuje kolmo k podélné ose vozidla. Kompatibilní 
i pro verze s panoramatickým střešním oknem. 
Maximální zatížení střechy 75 kg pouze u vozidel 
vybavených podélnými střešními nosiči. K dispozici 
pouze pro vozidla s podélnými střešními nosiči.

575071151

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
Chraňte svá zavazadla před povětrnostními 
podmínkami. Aerodynamický tvar. Jednoduchá 
montáž díky rychloupínacímu mechanismu. 
Oboustranné otvírání. Používá se v kombinaci 
s příčníky.

400 l. 000071200R
420 l. 000071200S



OCHRANA

Systém pro rozdělení  
zavazadlového prostoru
Hliníková dělicí příčka pro organizaci zavazadlového prostoru zabraňuje 
nežádoucímu pohybu nákladu. Dělicí příčku lze namontovat podél vnějšího okraje 
panelu podlahy pomocí upínacího mechanismu, zatímco teleskopická tyč 
odnímatelného modulu do zavazadlového prostoru zavazadla bezpečně zajistí. 
Dodává se pouze pro verze s dvojitou podlahou zavazadlového prostoru.

575061205A
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OCHRANA

Oboustranná rohož do 
zavazadlového prostoru
Tvary rohože jsou přizpůsobeny rozměrům podlahy zavazadlového prostoru. Tato 
rohož má na jedné straně koberec a na druhé straně plastový povrch, čímž vychází 
vstříc všem požadavkům. Má stejný vzhled jako standardní rohož a lze na ní převážet 
mokré a znečištěné předměty, aniž by došlo k poškození zavazadlového prostoru. 
K dispozici pouze pro verze bez dvojité podlahy zavazadlového prostoru, s pohonem 
předních nebo všech kol a soupravou pro opravu poškozené pneumatiky.

575061201A

OCHRANA

Vana do zavazadlového prostoru 
s vysokými stěnami
Ochranná vana s vysokými okraji na podlahu zavazadlového prostoru. 
Odolná, nepropustná, snadno se čistí, protiskluzová úprava a široké 
drážky, které brání nežádoucímu pohybu nákladu. K dispozici pouze pro 
verze bez dvojité podlahy zavazadlového prostoru, s pohonem předních 
nebo všech kol a soupravou pro opravu poškozené pneumatiky.

575061201C

OCHRANA

Zajišťovací síť do 
zavazadlového prostoru
Černá pružná pomocná síť do zavazadlového prostoru umožní 
správné zajištění zavazadel. Dodává se pouze pro verze 
s dvojitou podlahou zavazadlového prostoru.

5P5861873

OCHRANA

Pěnová vložka do 
zavazadlového prostoru  
Ochranná vana z pěnového materiálu na podlahu 
zavazadlového prostoru.

575061201D / 575061201E

OCHRANA

Ochranná lišta na nárazník
Jednodílná kovová zadní ochranná lišta chrání horní plochu nárazníku 
před poškozením při nakládání zavazadel. Vyrobena z ušlechtilé oceli 
s leštěnou povrchovou úpravou.

575061155

OCHRANA

Plastová vložka do  
zavazadlového prostoru
Ochranná vana z pružného plastu na podlahu zavazadlového prostoru.

575061201 / 575061201B



OCHRANA

Mříž pro oddělení 
zavazadlového prostoru
Mříž pro oddělení zavazadlového prostoru od prostoru  
pro cestující chrání při přepravě domácí mazlíčky. Mříž  
je v případě potřeby odnímatelná bez jakéhoktoliv nářadí.

575061205

OCHRANA

Lapače nečistot přední  
a zadní
Chrání karoserii před vším, co odletuje za jízdy od kol.

Přední: 575075111
Zadní: 575075101
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OCHRANA

Opěrka pro nohu a sportovní pedály 
Umocněte sportovní charakter svého vozu. Hliníkové kryty se sportovním designem a protiskluzovými 
černými pryžovými prvky zlepšují kontakt nohy s pedálem při sportovní jízdě. Pryžové doplňky jsou 
přizpůsobeny pedálu. Sportovní pedály se nedodávají pro vozidla s automatickou převodovkou.

Opěrka nohy: 5F0071750 / Sportovní pedály: 5F0064200

OCHRANA

Pryžové podlahové rohože
Pryžové rohože pro ještě lepší ochranu proti znečištění  
a kapalinám. Sada 4 kusů. Podlahové rohože pro řidiče  
a spolujezdce vpředu s upevňovacím systémem.

575061500 041

OCHRANA

Rohože Serie®

Standardní rohože s protiskluzovou spodní stranou. Sada 4 kusů  
pro vozidla s levostranným řízením (LHD). Podlahové rohože pro řidiče a 
spolujezdce vpředu s upevňovacím systémem.

Verze s levostranným řízením (LHD): 575863011 LOE

OCHRANA

Rohože Velpic®

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

Verze s levostranným řízením: 5F0061675 041



INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Řada TomTom® Start 42 M
Jezděte vždy s nejaktuálnějšími mapami. Dojeďte  
do svého cíle včas díky bezplatným aktualizacím map 
po celou dobu životnosti. Během životního cyklu 
vašeho produktu si můžete každý rok stáhnout do 
svého navigačního zařízení minimálně čtyři 
kompletní aktualizace map. Budete dostávat 
kompletní aktualizace silniční sítě, adres a bodů 
zájmu. Navigační systém GPS s jednoduchým 
ovládáním na dotykovém displeji 4,3”.

000051818AQ

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

TomTom® GO 600 Europe
45 zemí (Maps For Life)
Nový přístroj TomTom® GO má zcela nový design, 
který umožňuje ještě lepší ovládání za jízdy. Budete 
schopni činit správná rozhodnutí, protože budete 
přesně vědět, co se kolem vás děje. Zažijte nový svět 
navigace. Interaktivní dopravní mapa TomTom®  
po dobu životnosti produktu; mapy 3D.

000051818BM

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

GPS TwoNav Anima+
Ideální GPS pro nadšené cyklisty (MTB i silniční cyklistiku), s nímž si budete maximálně 
užívat svého volného času. Nepostradatelný přístroj pro sportovce díky modernímu 
designu, výdrži akumulátoru 12 hodin, maximální preciznosti a kompatibilitě se senzory 
ANT+. Doplňte své GPS magnetickým přísavným držákem, který se prodává samostatně.

000051818CH
000051991K

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

GPS TwoNav Ultra
TwoNav nabízí řadu velmi kvalitních zařízení GPS pro turistiku, cyklistiku, jízdu na 
horských kolech, běhání v přírodě (trail running) a letecké sporty, která jsou vybavena 
nejlepším navigačním softwarem na trhu a nejpodrobnějšími mapami. Vyberte si správné 
zařízení GPS pro své sportovní aktivity. Užívejte si nová dobrodružství s produkty GPS 
značky TwoNav.

000051818CG
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INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Nextbase 101 Elite
Videokamera do interiéru vozidla, kterou lze v případě 
potřeby snadno otáčet pro pořizování záznamu uvnitř vozu. 
Senzor 3G pro náhlé brzdění. V tomto případě nebude 
záznam vymazán, dokud tak neučiní uživatel.

000054731A

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Parrot® MiniKit Neo 2 HD
Tato edice MINIKIT Neo 2 HD je kompatibilní s HD Voice*, novou generací 
systému pro kvalitní telefonní spojení. Telefonujte i za jízdy, aniž byste museli 
brát svůj mobilní telefon do ruky.

Černý Parrot: 000051473AE041
Modrý Parrot: 000051473AENBP
Zelený Parrot: 000051473AES6A
Červený Parrot: 000051473AES3H

INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ SYSTÉMY

Navlet 7i Full HD Tablet + GPS
7” tablet Full HD, Android 4.4, GPS, WiFi, Bluetooth® 4.0, čtyřjádrový procesor INTEL Atom Z3735G, 
1 GB RAM, 16 GB ROM, 7” IPS Panel Full HD s rozlišením 1920 × 1200 pixelů, akumulátor Li-Poly 
o kapacitě 2 800 mAh, nabíjení 5 V / 2 A, 12V nabíječka, zadní kamera 5 MPix HD a přední kamera 
2 MPix. Mapy TeleAtlas pro celou Evropu a standardní navigační software 3D, součástí dodávky jsou 
následující držáky:
– magnetický přísavný držák pro připevnění na sklo čelního okna jako GPS
– přenosný stojánek pro použití na stole (multimediální funkce)
– držák na opěrku hlavy (multimediální systém pro cestující vzadu)

000063500M 



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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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 dodává rodičům pocit jistoty 
a starším dětem zaručuje pohodlí. Dětská 
sedačka hmotnostních kategorií II, III 
(15 až 36 kg). 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

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

BEZPEČNOST DĚTÍ

Bezpečnostní 
pás Top Tether
Při čelním nárazu brání otočení sedačky 
směrem dopředu.

3R0019900

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

000019230J

BEZPEČNOST DĚTÍ

Základna ISOFIX 
pro Peke G0 Plus 
iSOFiX RWF
Základna je připevněna ke karoserii vozidla, 
aby byla zajištěna maximální stabilita a ochrana. 
Sedačka se demontuje jednoduchým odjištěním, 
zatímco podložka zůstává připevněná k vozidlu.

000019230C



OCHRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sněhové řetězy
Ultrasnow
2WD:
215/60 R 16: 000091375S
215/55 R 17: 000091375DK
4WD:
215/60 R 16: 000091375S
225/60 R 16: 000091375DK
215/55 R 17: 000091375DK

OCHRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podpora trakce na 
sněhu Autosock
2WD:
215/60 R 16: 000091375 AC
215/55 R 17: 000091375 AC
215/50 R 18: 000091375 AC  
235/40 R 19: 000091375 AC
4WD:
215/60 a 225/60 R 16: 000091375 AC
215/55 a 225/55 R 17: 000091375 AC
225/50 R 18: 000091375 AC
225/45 R 19: 000091375 EH

OCHRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systém pro 
podporu trakce 
Easygrip
2WD:
215/60 R16: 000091375DL
215/55 R17: 000091375EJ
4WD:
215/60 R16: 000091375DL
225/60 R16: 000091375EK
215/55 R17: 000091375EJ
225/55 R17: 000091375EL

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

Obaly pro kola 
z lehké slitiny
Chraňte svá náhradní kola z lehké slitiny 
speciálními obaly SEAT, které prodlouží 
jejich životnost. Nedodávají 
se pro 19” kola.

000071770C

VÝBAVA PRO PŘÍPAD NOUZE

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

Výstražný trojúhelník: 000093600/000093600C
Bezpečnostní refl exní 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.

Motory do 2,0 l: 000051763BF
Vznětové motory do 3,0 l a zážehové motory do 5,0 l: 000051763F
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Ať děláte ve svém každodenním životě cokoliv, 
pomocí kolekce SEAT Ateca se můžete 
dokonale připravit na jakoukoliv situaci. Pusťte 
se do své rutiny stylově díky naší kolekci, která 
se vyznačuje moderním designem a decentní 
elegancí. Každý produkt byl exkluzivně 
vyroben z velmi kvalitních materiálů, abyste  
z něj vytěžili při každém použití maximum.  
A díky širokému sortimentu bezesporu 
naleznete něco, co si zamilujete a co vám bude 
přinášet radost.

Pro váš  
úžasný vzhled.

KOLEKCE ATECA
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MODEL VOZU ATECA 1 : 43 
Velmi detailně zpracovaný model  
v měřítku 1 : 43. 

Obj. č.: 6H1099300 GAO

MODEL VOZU ATECA 1 : 43 
Velmi detailně zpracovaný model  
v měřítku 1 : 43. 

Obj. č.: 6H1099300 GAB

KLÍČENKA S LOGEM 
Klíčenka s leštěným kovovým logem. 

Obj. č.: 6H1087011 GAL

PEXESO 
Karetní hra pro děti s 24 shodnými 
dvojicemi snímků aktuálních modelů 
SEAT.
 
Obj. č.: 6H1087525 GAN

DÁMSKÉ TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM
Triko s výstřihem do V, vyhrnovacími 
rukávy a dvouvrstvým vzhledem. 

Obj. č.: 6H1084142X GAJ

BASEBALLOVÁ ČEPICE
Baseballová čepice s malým logem SEAT. 

Oranžová: 6H1084300 GCH
Modrá: 6H1084300 GCJ

PÁNSKÉ TRIKO POLO 
Kvalitní triko polo z materiálu piké,  
s kapsou vpředu s tonálním proužkem  
a detaily v jemných barevných 
kombinacích.

Obj. č.: 6H1084230X GBJ

MÍČ PRO PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Míč pro plážový volejbal s logem SEAT. 

Obj. č.: 6H1050522 GAI



16 PALCŮ 17 PALCŮ

18 PALCŮ 19 PALCŮ

KOLA

URBAN R

PERFORMANCE I XE

DYNAMIC II BROUŠENÁ StDYNAMIC St

PERFORMANCE BROUŠENÁ St  XE PERFORMANCE II BROUŠENÁ FR EXCLUSIVE I BROUŠENÁ XE EXCLUSIVE II BROUŠENÁ FR

DESIGN* R
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Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/

SEAT Sport Line /SL/

Standardní výbava 

Výbava na přání 

*K dispozici pouze s paketem Design:
kola z lehké slitiny DESIGN, kliky dveří a vnější  

zpětná zrcátka v barvě karoserie.
SEAT Sport Line: Exkluzivní kola z nabídky příslušenství.

18 PALCŮ

19 PALCŮ

19 PALCŮ

KOLA Z NABÍDKY ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SEAT®

PUIGMAL STŘÍBRNÁ SL

575071498 1BC
PUIGMAL ČERNÁ SL

575071498 041
ANETO ČERNÁ SL

575071499 041
ANETO STŘÍBRNÁ SL

575071499 1BC

ANETO ČERVENÁ SL

575071499 S3H
ANETO ORANŽOVÁ SL

575071499 X2U
ANETO MODRÁ SL

575071499 SR5



BARVY
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BÍLÁ BILA R  St  XE BÉŽOVÁ CAPUCCINO R  St  XE

ŠEDÁ RODIUM R  St  XE FR

ČERVENÁ VELVET R  St  XE FR

MODRÁ LAVA R  St  XE FR

STŘÍBRNÁ BRILLIANT R  St  XE

MODRÁ MEDITERRANEAN R  St  XE ČERNÁ MAGIC R  St  XE FR

ORANŽOVÁ SAMOA R  St  XE FRHNĚDÁ MAGNETIC R  St  XE

BÍLÁ NEVADA R  St  XE FR

Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/ 

Standardní výbava 

Výbava na přání 



ČALOUNĚNÍ

KOMFORTNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ TKANINOU AS R

SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KOMBINACÍ  
ALCANTARA/TKANINA/KŮŽE – ČERNÝ INTERIÉR BB+PL3 St

SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KOMBINACÍ ALCANTARA/TKANINA/KŮŽE – HNĚDÝ INTERIÉR EE XE

KOMFORTNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ TKANINOU BB St

SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ – ČERNÝ INTERIÉR BB+WL1 St

SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KOMBINACÍ 
ALCANTARA/TKANINA/KŮŽE – ČERNÝ INTERIÉR DV+PL3 XE
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Reference /R/

Style /St/

Xcellence /XE/ 

Standardní výbava  

Výbava na přání 

Fotografie zobrazují čalounění.  

Nabídku kombinací pro interiér naleznete v konfigurátoru.SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KOMBINACÍ 
ALCANTARA/TKANINA/KŮŽE – ČERNÝ INTERIÉR DV+PL3 XE

SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ – HNĚDÝ INTERIÉR EE+WLB XE SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ – ČERNÝ INTERIÉR ME+WL1 FR

SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ – ČERNÝ INTERIÉR DV+WL1 XE

SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KOMBINACÍ  
ALCANTARA/TKANINA/KŮŽE – ČERNÝ INTERIÉR ME FR



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 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.



ZÁŽEHOVÝ MOTOR: Porovnání ekologických dopadů 
za celou dobu životního cyklu (normalizované)
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VÝROBA
POUŽÍVÁNÍ [200 000 km, 
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GWP: Global Warming Potential (potenciál globálního oteplování)

AP: Acidifi cation Potential (potenciál okyselování)

POCP: Photochemical Ozone Creation Potential (potenciál tvorby fotochemického ozonu)

EP: Eutrophication Potential (potenciál eutrofi zace)

Technické údaje 1.6 TDI CR, 85 kW, 6stupňová 
mechanická převodovka*

1.0 TSI, 85 kW, 6stupňová 
mechanická převodovka

Kombinovaná spotřeba 
paliva (l/100 km) 4,2 5,2

Emise CO2 (g/km) 111 119

Třída hospodárnosti A B

29.7

VÝROBA
POUŽÍVÁNÍ [200 000 km, 

ujetá vzdálenost] KONEC ŽIVOTNOSTI
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SE326 1.6 TDI (85 kW) NAFTA

SE326 1.0 TSI (85 kW) BENZIN
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Technické 
informace 
o ochraně 
životního 
prostředí.

VZNĚTOVÝ MOTOR: Porovnání ekologických dopadů 
za celou dobu životního cyklu (normalizované)

ENVIRONMENT 

SEAT PRACUJE NA DOSAŽENÍ VÝJIMEČNÉHO 
CÍLE – STÁT SE DO ROKU 2025 PRVNÍM 
TRVALE UDRŽITELNÝM VÝROBCEM 
AUTOMOBILŮ VE ŠPANĚLSKU. KAŽDÁ NOVÁ 
GENERACE MODELU BUDE O 10 AŽ 
15 % HOSPODÁRNĚJŠÍ NEŽ PŘEDCHŮDCE.

SEAT v rámci transparentního přístupu 
zveřejňuje technické informace 
o ekologických vlastnostech nového 
modelu ATECA. Tyto informace zahrnují 
první pohled na ekologické dopady nového 
modelu pro budoucí porovnávání 
modelových variant s nástupci a souhrn 
nejdůležitějších ekologických vlastností 
v grafi ckém zobrazení vozidla.

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Studie hodnotící životní cyklus LCA 
(Life Cycle Assessment) byla vypracována 
v souladu s normou ISO 14040 a zkoumá 
získávání příslušných materiálů i energií 
potřebných k výrobě, použití vozidla (včetně 
dodávek paliva a emisí během provozu), 
jakož i likvidaci na konci životnosti (opětovné 
využití, recyklace a likvidace odpadu) 
v procesu zvaném „od kolébky do hrobu“.

Do tohoto posouzení vlivu na životní 
prostředí není zahrnuta údržba vozidla ani 
kredity za nerealizovanou výrobu materiálů 
v jiném výrobním systému po recyklaci.

Tento proces byl realizován na základě 
metodologie sestavování studií LCA v rámci 
koncernu Volkswagen Group, která 
je založena na metodách a požadavcích 
norem ISO 14040 a ISO 14044. Tato studie 
LCA byla certifi kována organizací TÜV 
Rheinland.

Pro ekologickou studii jsou shromážděna 
data o množství potřebných surovin 
i o spotřebě paliv a energií po celou dobu 
životního cyklu vozidla. Tyto informace jsou 
východiskem pro posouzení ekologického 
dopadu vozidla, např. z hlediska 
skleníkových plynů (potenciál pro globální 
oteplování), fotochemického smogu (lidské 
zdraví a vliv na ekosystémy), kyselých 
dešťů (poškozování lesů, budov, vymírání 
ryb…), důsledků ztenčování ozonové vrstvy 
(ničení ochrany proti ultrafi alovému záření) 
a eutrofi zace (zvyšování obsahu živin 
a snižování obsahu kyslíku ve vodě). 
Uvedené oblasti patří mezi nejdůležitější 
ekologické dopady v automobilovém 
průmyslu.

Varianty zahrnuté do studie vycházejí
 z modelového roku 2016 a byly vybrány 
na základě prognózy nejvyššího prodeje 
(prognóza k červnu 2015). Jedná 
se o pětidveřové verze s výbavovou linií 
„Reference“ a motorem 1.6 TDI CR / 85 kW 
/ 6stupňová mechanická převodovka, resp. 
1.0 TSI / 85 kW / 6stupňová mechanická 
převodovka.

VÝSLEDKY A HODNOCENÍ

Množství emisí plynů se skleníkovým efektem 
(ekvivalent emisí CO2, CO2e)

*Předběžné údaje.

Tento graf zobrazuje množství emisí plynů se 
skleníkovým efektem za celou dobu životního 
cyklu pro obě zkoumané modelové varianty. 
Kalkulace v tunách CO2e (referenční jednotka 
emisí plynů se skleníkovým efektem) na ujetou 
vzdálenost 200 000 km (ujetá vzdálenost dle 
kombinovaného cyklu EU a segmentu 
příslušného modelu) vychází na 33,8 t CO2e 
u modelové varianty se zážehovým motorem 
a 29,7 t CO2e u modelové varianty 
se vznětovým motorem během fází výroby, 
používání a likvidace na konci životnosti.

Porovnání sledovaných ekologických dopadů 
za celou dobu životního cyklu jednotlivých 
modelových variant v této studii

Vzhledem k absenci předchozích modelů 
jsou výsledky analyzovány pro dva motory, 
zážehový 1.0 TSI a vznětový 1.6 TDI.

Z normalizovaných grafi ckých znázornění 
(bez porovnávání zkoumaných modelových 
variant) je patrné, že největším ekologickým 
dopadem je potenciál globálního oteplování 
(pro 1.0 TSI i pro 1.6 TDI) a nejnižším 
je eutrofi zace. Fotochemický smog (OCP) 
je významnější u modelu 1.6 TDI. Riziko 
okyselování je stejné u obou modelových 
variant. Výsledky týkající se vlivu 
na ztenčování ozonové vrstvy nejsou 
reprezentativní a z tohoto důvodu 
na ně není brán zřetel.

Ekologické vlastnosti modelu ATECA 
vylepšuje především snížení hmotnosti 
a zvýšení hospodárnosti našich motorů. 
V důsledku toho došlo ke snížení spotřeby 
paliva, emisí CO2, emisí škodlivin 
i spotřeby surovin.
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NÁRAZNÍKY
   Elegantnější nárazníky s nižší 
hmotností.

PODPORA EKOLOGICKÉ JÍZDY – 
EKOLOGICKÉ TIPY

  Vůz poskytuje řidiči doporučení a 
tipy pro ještě hospodárnější 
a ekologičtější jízdu.

ECO TRAINER
  Tato funkce pomáhá uživateli 
k hospodárnějšímu provozu 
informováním o zbytečné akceleraci 
a brzdění. 

SEAT DRIVE PROFILE
  Volič jízdních režimů nabízí režim ECO, 
v němž má vozidlo mimořádně nízkou 
spotřebu paliva.

MOTORY
  Nižší spotřeba paliva a snížení emisí  
CO2  o 15 až 20 %.

  Modulární konstrukce zmenšuje 
počet komponentů a montážních 
celků. Výsledkem je snížení 
hmotnosti až o 30 %. 

  Vylepšení akustických vlastností 
u všech typů motorů.

A
START

STOP

  Systém START & STOP 
je součástí výbavy všech motorů.

 
 

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU 
  Materiály použité v interiéru byly navrženy 
s ohledem na nízké emise.

  V mimořádně znečištěném prostředí uzavře senzor 
přechodně přívod vzduchu do interiéru. 

  Systém Pure Air nevpouští dovnitř venkovní 
vzduch a odstraňuje ze vzduchu alergeny.

 AERODYNAMIKA
  Senzor vlhkosti snižuje spotřebu 
paliva o 0,05 l/100 km odpojováním 
kompresoru, když není jeho činnost 
zapotřebí.

KVALITA VENKOVNÍHO VZDUCHU 
  Součástí výfukové soustavy 
jsou katalyzátory.

AERODYNAMIKA
  Snížení součinitele aerodynamického odporu 
vzduchu až na 0,33%.

  Průměrná hodnota emisí 
CO2 120 g/km.

INTEGROVANÉ PŘEDNÍ 
LED SVĚTLOMETY 

  Integrované přední LED 
světlomety výrazně snižují 
spotřebu elektrické energie, 
zvyšují světelný výkon a mají 
delší životnost.

PŘÍĎ
  Hmotnost snižuje 
a recyklaci usnadňuje 
použití plastů bez kovových 
výztuh.

KLIMATIZACE
  Nově používané chladivo snižuje 
potenciál globálního oteplování 
o 99,7 %.

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
  Ateca splňuje novou evropskou 
směrnici pro regulaci hluku 
„2007/46/EK (< 72 dBA)“. Zároveň 
byla snížena hlučnost v interiéru díky 
optimalizaci konstrukce výfukové 
soustavy a souboru akustických 
opatření.

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA
  S integrovanými tlumiči hluku.

  S integrovanými tlumiči hluku.

PNEUMATIKY
  Mají nízký valivý odpor. 

 Jsou vyrobeny z přírodního kaučuku 
a představují 76 % z celkového 
množství pryže v konstrukci vozidla.

  Systém nepřímého sledování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) detekuje 
ztrátu tlaku v pneumatikách, snižuje 
spotřebu paliva a opotřebení 
pneumatik.

MATERIÁLY
  Obnovitelnost
Celková hmotnost použitých 
obnovitelných materiálů může 
dosáhnout 13 kg.

 Ještě méně olova
Olovo bylo eliminováno 
z konstrukce tlumičů, svarových 
spojů elektrických, elektronických 
a skleněných komponentů 
a dielektrických keramických 
materiálů kondenzátorů.

KOLA Z LEHKÉ SLITINY
  Jejich konstrukce zaručuje nejnižší 
možnou hmotnost při zachování 
odolnosti vůči únavě materiálu 
a velkému namáhání, která byla 
prověřena příslušnými 
náročnými testy.

SEDADLA
  Hmotnost předních sedadel byla 
optimalizací snížena o 4,5 kg.

VOLANT
  Všechny verze zahrnují hořčíkovou 
kostru volantu, která optimalizuje 
hmotnost.

DVEŘE
  Hmotnost dveří byla snížena 
zmenšením jejich tloušťky.

PODBĚHY PŘEDNÍCH KOL
  Obložení podběhů předních kol 
a prohlubně pro náhradní kolo je 
vyrobeno ze 100% recyklovaného 
polypropylenu.

Zvukově izolační materiály jsou 
vyrobeny z plstěného materiálu PET.

Nový SEAT Ateca, zkonstruovaný na základě upravené 
verze platformy MQB-A, byl navržen s ohledem na naše 
úsilí v oblasti ochrany životního prostředí. Hospodárnost 
a všestrannost byly pro nás stejně důležité.

SKELET KAROSERIE
  Použití 84 procentní 
vysokopevnostních ocelí 
společně s technologií 
lisování za tepla umožnilo 
snížení tloušťky bez 
kompromisů z hlediska 
mechanických vlastností. 

BLATNÍKY
  Jejich hmotnost byla 
snížena díky tenčím 
plechům.

EKOLOGICKÉ CÍLE PROCESU 
TECHNICKÉHO VÝVOJE 

  Ochrana klimatu 

  Zachování přírodních zdrojů

  Ochrana zdraví

PŘÍČNÉ NOSNÍKY
  Jejich hmotnost 
snižuje proces 
lisování za tepla. 



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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