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05
K vašim 
službám.



Píše se rok 1953. Z naší montážní linky v Barceloně sjíždí první 
automobil SEAT a uvádí celé Španělsko do pohybu. O více než 
60 let později poskytujeme mobilitu lidem po celém světě.

Barcelona nás nepřestává inspirovat. Její kreativní duch nám 
koluje v žilách. Oživuje každý vůz, který vyrobíme. 
(Ostatně 50 % energie, kterou používáme k výrobě našich 
vozů, pochází přímo ze středozemního 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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Svět je plný možností. SEAT je 
tu, abyste je mohli snadno 
využívat. Plánujte si vlastní 
trasy. Stanovujte si vlastní cíle. 
Svobodně proplouvejte svým 
neustále se měnícím životem. 
To je přesně to, v čem vám 
pomáháme.

Jaký by to mělo smysl, 
kdyby vám naše vozy 
nedávaly svobodu, 
nezlepšovaly vaše životy 
a neumožňovaly vám 
posouvat věci k lepšímu? 
Pokud to není snadné, 
pak to není mobilita.

Snadná 
mobilita.



Vaše Alhambra.
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Každá rodina, ať je jakkoli velká, potřebuje 
zázemí. Bezpečnost, komfort a vyspělou 
techniku bez kompromisů. Drobnosti, 
které rozhodují. Protože cestování nejsou jen 
silnice. Jsou to vzpomínky. SEAT Alhambra. 
Připravte se na proměňování cest v příběhy.

Vzpomínky 
začínají zde.
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Je-li všechno tak, jak má být, pak je možné 
cokoli. SEAT Alhambra má k tomu všechny 
předpoklady díky chytrým a sofistikovaným 
prvkům výbavy, jako jsou chromované 
ozdobné detaily, atraktivní rámeček masky 
chladiče a 18" kola z lehké slitiny. Je to totiž 
váš svět. Vy rozhodujete o tom, jak z něj 
dostanete maximum.

Svět 
možností.

Vnější design
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Každá rodina je jiná. Univerzální velikost 
neexistuje. Pokud tedy zrovna nemáte 2430 
litrů vnitřního prostoru pro zavazadla, do něhož 
naložíte cokoli. A 32 různých konfigurací 
sedadel vám poskytne flexibilitu, s níž 
zvládnete každou výzvu, kterou vám život 
postaví do cesty.

Potřebujete 
prostor pro růst? 
Tady ho máte.

Vnitřní design



Vyspělá technika, která opravdu funguje, je něco 
jako zázrak. SEAT Alhambra nabízí bezpočet 
způsobů, jak učinit život zázračně snadným, 
od bi-xenonových světlometů, které promění noc 
v den, až po virtuální pedál, jímž můžete otevřít 
zavazadlový prostor zcela bezdotykově.

Říkají tomu 
zázrak. 
Vy říkáte, 
že je to snadné.

Vyspělá technika
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Sociální sítě. Zábava. Mapy. Ve své kapse máte celý svět. 
A s technologií Full Link může být dokonale síťově propojený 
i váš SEAT Alhambra. Pomocí systémů MirrorLink™, Apple 
CarPlay™ a Android Auto™* můžete ovládat svůj svět na 6,3" 
barevném dotykovém displeji svého vozu. Být chytrý je nyní 
ještě jednodušší.

*Aplikace Apple CarPlay 
a Android Auto nyní nejsou 
v ČR oficiálně podporovány

Chytrý telefon?
Ještě chytřejší 
vůz.

Vyspělá technika
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Nic není důležitější než jejich bezpečnost. S pohonem všech 
kol 4Drive a převodovkou DSG bude vaše Alhambra 
reagovat ještě pohotověji. Systém sledování mrtvého úhlu 
vás upozorní na překážky, které nevidíte. Multifunkční 
kamerové systémy, jako je asistent pro jízdu v jízdním pruhu 
(Lane Assist), asistent světlometů (Light Assist), asistent pro 
sledování dopravních značek nebo senzor únavy řidiče, 
sledují vaše okolí a v případě potřeby vás podpoří při řízení. 
A díky komplexnímu systému airbagů bude všem cestujícím 
poskytnuta v případě nehody maximální ochrana. 
Pamatovali jsme totiž na všechno.

Všechno 
pro jejich 
bezpečnost.

Bezpečnost
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Dívejte se na svět
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novýma 
očima.



Váš styl.
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Nastal čas 
stanovit pravidla.

Všechno záleží na vašich rozhodnutích. 
Ať se rozhodnete jakkoli, SEAT Alhambra vám 
poskytne vše potřebné. Dostanete cokoli, 
ať požadujete vyšší výkon, více praktičnosti, 
nebo jen špetku stylu a komfortu navíc.
Stačí si to jen vzít.



Stupeň výbavy Xcellence.
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Zaslouží si to nejlepší. Nová výbavová linie Xcellence 
pro model SEAT Alhambra dodává rodinnému vozu 
ještě více kultivovanosti. Se správnými detaily se nyní 
můžete ještě víc rozmazlovat.

Jsou toho 
hodni.

Nejvyšší úroveň.

Znaky excelence.

Bi-xenonové světlomety 
promění noc v den, 
zatímco s ozdobným 
rámečkem masky chladiče 
všechny oslníte.

Máte to nejlepší. Rozhodli 
jste se správně. Loga 
Xcellence na volantu 
a výplních dveří to 
potvrzují.



17" kola z lehké slitiny. Čtyři důvody 
navíc, proč budete vynikat.

Už se nikdy neztratíte díky 
navigačnímu systému s kompletní 
konektivitou a aktualizovanými 
mapovými podklady.

01

02

01 Jezděte stylově. 02 Nalezněte svou cestu.

Stupeň výbavy 
Xcellence.

Detaily.
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Každý má alespoň jedno přenosné 
zařízení. S dvěma vstupy USB si je 
může nabíjet za jízdy celá rodina.

03

04

05

06

Prahové lišty Xcellence vám při 
každém nastupování a vystupování 
připomenou, že jste si vybrali 
to nejlepší.

04 Využijte příležitosti.

Stačí správný pohyb nohy a zadní 
výklopné víko se otevře. Snadný 
přístup oceníte nejen s rukama 
plnýma zavazadel pro celou rodinu.

05 Zábava pro nohy.

Vnitřní osvětlení LED vám vždy zajistí 
dostatek světla v jakékoli situaci.

03 Správné světlo. 06 Nabíjení pro všechny.



Paket FR-Line.
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Berete zábavu vážně? SEAT Alhambra je i na tuto výzvu 
připraven. Nastupte si do verze s paketem FR-Line, 
která posouvá výkony, praktičnost a design na ještě vyšší 
úroveň. Vždyť i praktičnost může být skvělá, od jízdy s dětmi 
do školy až po prázdniny v kempu.

Zábava pro 
celou rodinu? 
Dopřávejte si jí 
ještě víc.

Přitažlivá kola.

Sportovní detaily.

Každá cesta by měla být nezapomenutelným 
zážitkem. A paket FR-Line spojuje zábavu s 
funkčností, od detailů na volantu až po styl 
sedadel. Nejde jen o to dojet do cíle. Je to o 
tom, jak se budete cítit, až vystoupíte ze svého 
vozu.

Pro akční zážitky jsou stvořena také 18" 
kola Akira z lehké slitiny v odstínu šedá 
Atom pro paket FR-Line. Užívejte si skvělou 
ovladatelnost, odpovídající sportovním 
tradicím značky SEAT. Odolnost a pevnost 
jsou zárukou spolehlivosti. Nyní už se 
můžete vydat za dobrodružstvím.



Multifunkční volant s ovládacími 
prvky tempomatu vám nabídne vše 
ve snadném dosahu přesně 
v okamžiku, kdy to budete potřebovat.

Uvidíte je ve vnějších zpětných 
zrcátkách v odstínu šedá Atom, 
ale oni neuvidí dovnitř díky tmavě 
tónovaným sklům oken.

01 Soukromý prostor. 02 Vyberte si klidnou jízdu.

01

02

Paket 
FR-Line.

Detaily.
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Media Systém Plus dokonale 
kombinuje komunikaci, navigaci 
a zábavu.

Vy si myslíte, že je skvělý. Oni si myslí, 
že máte závodní vůz. Tyto stylové 
lepicí fólie dodají vašim dveřím 
sportovní dimenzi.

04 Ukažte svůj styl.

S kůží obšitou pákou voliče 
sedmistupňové převodovky DSG 
budete mít nad motorem dokonalou 
kontrolu. Jednička, dvojka, 
a už jste pryč.

03 Řaďte elegantně.

Maska chladiče s ozdobným 
rámečkem je dalším způsobem, 
jak dát najevo svou hrdost.  
A díky logu FR bude jasné,  
kdo je tady pánem.

05 Čestné vyznamenání. 06 Vše na jednom místě.

03

04

05

06



Stupeň výbavy Style.
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SEAT Alhambra s výbavovou linií Style dokonale 
snoubí tvary s funkčností pro rodinný život. Budete mít 
jistotu, že se v jakékoli situaci a při jakékoli náladě 
dostanete do svého cíle stylově a bezpečně.

Každý okamžik 
je výjimečný.

Bez hranic.

Nejužší vazby.

Elektricky ovládané 
panoramatické střešní okno 
vpustí na povel tlačítka 
čerstvý vzduch do interiéru. 
Užívejte si teplých letních dnů 
ve spojení s přírodou.

Full Link. Tímto způsobem 
zůstanete vždy ve spojení. 
Připojte si jakýkoli kompatibilní 
chytrý telefon a přeneste si 
jeho funkce do svého vozu 
SEAT Alhambra.



Rodinný život může být někdy 
vyčerpávající. Senzor únavy řidiče 
rozpozná vaši únavu a upozorní vás, 
abyste si odpočinuli.

01

02

02 Zůstaňte ostražití.

Nastupování a vystupování by mělo 
být pro všechny snadné, stejně jako 
nakládání a vykládání jakýchkoli 
zavazadel. K tomu přispívá elektrické 
ovládání bočních posuvných dveří 
a zadního výklopného víka.

01 Sezame, otevři se.

Stupeň výbavy 
Style.

Detaily.
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03

04 06

05

Sportovní sedadla, dodávaná 
na přání pro váš SEAT Alhambra, 
jsou měkká, odolná 
a naprosto luxusní.

03 Seďte komfortně.

Na konci dlouhého dne není nic 
lepšího, než si dopřát odpočinek 
v masážním sedadle vpředu. 
Užívejte si.

06 Čas k odpočinku.

Třízónová automatická klimatizace 
Climatronic je nastavitelná pro 
cestující v první a druhé řadě, 
aby se každý mohl cítit co 
nejpříjemněji.

04 Teplota na míru.

Systém sledování mrtvého úhlu 
používá diody LED ve vnějších 
zpětných zrcátkách, aby vás upozornil 
na objekty, které nevidíte.

05 Uvidíte je přijíždět.



Stupeň výbavy Reference.
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Cokoli 
potřebujete. 
Všechno je na vás.

Maximální potěšení, minimální úsilí. SEAT Alhambra se 
stupněm výbavy Reference nabízí všechno potřebné 
pro jakoukoli cestu. Přesně tam, 
kde to očekáváte.

Mistr zábavy.

Život v chytrém pruhu.

Media Systém s barevným 
dotykovým displejem 
a vstupem AUX-in promění 
každou jízdu v živé vystoupení. 
Čí seznam skladeb se bude 
pouštět tentokrát?

Pří jízdě na dálnici může 
být ovládání pedálu 
plynu unavující. S funkcí 
tempomatu to bude 
minulostí.



Dynamic 48/3
Leskle černá St XE

Dynamic 48/1 R St

Dynamic 48/2 XE

Urban R Design 48/1 St

16"

17"

17"

Reference R

Style St

Xcellence XE

Standardní výbava 
Výbava na přání 

Kola.
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Akira St XE

Performance XE

18"

18"

Akira
Šedá Atom XE



Barvy.

Bílá Pure1 R  St  XE Stříbrná White2 R  St  XE Šedá Indium2 R  St  XE Černá Deep2 R  St  XE

Šedá Urano1 R  St  XE Modrá Atlantic2 R  St  XE Zlatá Pyramid2 R  St  XEStříbrná Moonstone2 R  St  XE
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Hnědá Black Oak2 R  St  XE

Červená Romance2 R  St  XE

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
Standardní výbava  

 
1Nemetalický lak.

2Metalický lak.



Čalounění.

Tkanina černá Rodas DM Sportovní sedadla Cognac/černá kůže XY + WL1 XETkanina Rodas Cornsilk XU

Tkanina Sada XC R Tkanina šedá Rodas XC Tkanina Mikelly EF XESt

St StSt
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Sportovní sedadla černá kůže JJ + WL1 Sportovní sedadla JJ + PLT Sportovní sedadla FR-Line FL + PFR/PFQXESt XESt XE

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
Standardní výbava   

Výbava na přání   



Vaše Originální 
příslušenství 
SEAT®.
Tady začíná 
všestrannost.

Malé drobnosti navíc jsou někdy rozhodující. 
Díky nim se můžete soustředit na kvalitně strávený 
čas. Víkendovou cyklistiku. Výlety k vodě. 
Rodinná dobrodružství. Ať se zabýváte čímkoli, 
přizpůsobte si svůj vůz SEAT Alhambra přesně podle 
svých potřeb.

44





Potřebujete pomoc s těžkým nákladem? Rodiny přepravují 
hodně věcí a s tímto sortimentem na míru střiženého 
příslušenství si můžete vzít snadno s sebou cokoli. Ať jedete 
na výlet, nebo provozujete náročného koníčka, nabízíme vám 
řešení, jak se dostat do cíle.

Přeprava 
nákladu.

S tímto chytrým střešním boxem přepravíte 
téměř cokoli. Dvojité plastové stěny 
jsou odolné a ochrání vaše věci před 
nepříznivými povětrnostními podmínkami. 
Aerodynamický tvar vylepšuje provozní 
vlastnosti. Box snadno namontujete 
na střešní příčníky, abyste byli připraveni 
na jakékoli dobrodružství.

Pokud milujete cyklistiku, pak musíte mít 
tento nosič jízdních kol na tažné zařízení. 
Můžete bezpečně přepravovat až dvě  jízdní 
kola. Předmontáž umožňuje snadnou 
instalaci. Nosič s integrovaným systémem 
proti odcizení má nosnost až 60 kg. 
Vy už se musíte jen vydat na cestu.

Střešní box o objemu 450 l.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení.
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01 Nosič pro dlouhé předměty.

Nosič, používaný ve spojení se 
střešními příčníky, přepraví až 2 surfová 
prkna. Montáž usnadňují mimořádně 
adaptibilní opěry.

03 Nosič pro surfová prkna.

01

02

03

04

Jeden den potřebujete jednu věc. 
Další den zase jinou. S nosičem pro 
dlouhé předměty přepravíte cokoli. 
Vy se rozhodnete a nosič je připraven.

Lyžování bez komplikací. Robustní 
hliníkový nosič lyží a snowboardů 
se systémem proti odcizení se snadno 
montuje a používá.

02 Nosič pro lyže a snowboardy. 04 Tažné zařízení.

Máte-li přívěs, oceníte tažné zařízení 
s jednoduchým a bezpečným 
připojováním a odpojováním. 
Zvýšíte tím svou přepravní kapacitu.



48

Součtem jednotlivých detailů vznikne něco jedinečného. 
A u automobilu, který používáte každý den, chcete, aby bylo 
všechno dokonalé. Tyto ozdobné prvky pro exteriér vašeho 
vozu SEAT Alhambra kombinují vytříbený styl s funkčním 
designem. Posuňte svůj vzhled na novou úroveň.

Exteriér.
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Atraktivní a ušlechtilá chromovaná 
ozdobná lišta dodá dveřím 
zavazadlového prostoru ještě 
větší eleganci.

Trocha chromu na vnějších 
zpětných zrcátkách zpřístupní 
novou dimenzi luxusu. 
Tento nadčasový design vás 
nikdy neomrzí. Uvidíte je, 
jak se dívají.

Ozdobná lišta na dveře 
zavazadlového prostoru.

Chromované kryty vnějších 
zpětných zrcátek.



Interiér.

Kávovar.

Vylepšete si svou každodenní rutinu. 
Pokud jste na cestách, nic se nevyrovná 
vlastnoručně připravenému šálku kávy. 
Kávovar AutoSet na espresso, včetně 
adaptéru pro 12V zásuvku, vám v každé 
situaci uvaří dobré espresso 
s fantastickou světle hnědou pěnou.

Díky řadě chytrých vylepšení interiéru vašeho vozu SEAT 
Alhambra bude každá jízda ještě komfortnější. 
Tyto praktické detaily se pro vás stanou nepostradatelnými 
pro dlouhé cesty i na kratší jízdy po nákupech.
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Tento multifunkční odkládací systém 
má inovativní tvar, díky němuž uložíte 
do malého prostoru hodně věcí, 
od klíčků a psacích potřeb až po 
všechny životní nezbytnosti. Udělejte si 
ve věcech pořádek a mějte všechno 
po ruce.

Multifunkční držák.

Individualizované prahové lišty 
z ušlechtilé oceli nesou laserem 
vyrytý název Alhambra. Elegantní 
ochranné lišty snadno namontujete. 
Nastupování a vystupování vpředu 
bude s nimi ještě praktičtější.

Prahové lišty z ušlechtilé oceli.

Ať je slunečný den, nebo jedete za tmy, 
právě s nimi můžete zachovat výhled 
z vozu a zároveň regulovat teplotu 
v interiéru. Chcete-li si zajistit diskrétnost 
a bezpečí, nebo příjemný chládek, 
je to jedna z nejjednodušších věcí, 
které můžete udělat pro svůj vůz 
SEAT Alhambra.

Sluneční roletky.



52

Ochrana.

Mříž pro oddělení zavazadlového 
prostoru.

Rozdělte si zavazadlový prostor na 
různé části pro bezpečnou přepravu 
čehokoli. Mříž snadno připevníte 
k zadním sedadlům. Je to další 
způsob, jímž můžete ochránit cestující 
i vůz SEAT Alhambra.

Rodinný život je někdy spojen s nepořádkem. Udržujte svůj 
vůz SEAT Alhambra v nejlepším stavu, abyste si ho mohli 
užívat na maximum a zachovali jeho hodnotu. 
S tímto sortimentem jednoduchých řešení dosáhnete 
ještě lepšího přehledu a ochrany.
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Prevence je vždy lepší než léčba. 
Tyto lapače nečistot za přední a zadní 
kola ochrání podlahu, nárazníky, 
boky, dveře a záď vašeho vozu SEAT 
Alhambra. Nečistoty? Žádný problém. 
Šotolina? Žádné starosti. A voda tam, 
kde ji nechcete? I to je minulostí.

Na míru střižená pěnová vložka 
chrání zavazadlový prostor před 
vlhkostí a nečistotami a zároveň 
brání pohybu zavazadel za jízdy. 
Když lehkou, pružnou a odolnou 
vanu nepotřebujete, můžete ji 
snadno svinout.

Lapače nečistot vpředu a vzadu.

Pěnová vložka 
do zavazadlového prostoru.



Vy to 
zařídíte.
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Oni si 
užívají.



Chcete pro všechny maximální komfort a bezpečí. Jak toho 
dosáhnete, je na vás. SEAT Alhambra nabízí řadu možností, 
jak ochránit to, co je důležité, a vylepšit každou cestu. 
Od speciálních dětských sedaček až po informační a 
zábavní systém, díky nimž i nejdelší cesta uběhne jako voda.

Informace, 
zábava 
a bezpečnost.

S technologií Full Link jim zpřístupníte celý 
svět. Systém kompatibilní s téměř jakýmkoli 
modelem chytrého telefonu promění váš vůz 
SEAT Alhambra v nejmodernější informační 
a zábavní systém na kolech. Toto je nový 
standard, pokud hledáte způsob, jak 
cestovat ještě více interaktivně.

Dětská sedačka PEKE G1 Trifix I-Size 
s odnímatelným a pratelným potahem 
dokonale ochrání vaše dítě. Dětská sedačka 
hmotnostních kategorií II, III (15 až 36 kg) 
s výškově nastavitelným opěradlem se 
připevní buď pomocí bezpečnostního pásu 
vozu, nebo systému ISOFIX a bezpečnostního 
pásu vozu. Tato sedačka poskytuje nejvyšší 
úroveň bezpečnosti a komfortu.

Full Link.

Dětská sedačka PEKE G1 Trifix I-Size.
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K vašim službám.

Svoboda začíná tam, 
kde končí starosti.

Život je příliš krátký na to, abychom jej trávili 
čekáním, například v servisu. SEAT Service 
udrží váš vůz Alhambra v nejlepším stavu 
s využitím výhradně Originálních dílů SEAT. 
Abyste mohli vždy nastoupit a jet.
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Život se 
má žít.
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.Méně starostí. Více zábavy.
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Prodloužená záruka 

Mobilita

SEAT Pojištění 

Servisní balíčky

S novými objednávkami nyní získáváte nad rámec základních dvou let 
záruky také prodlouženou záruku výrobce zdarma a to na další 3 roky 
nebo do celkového nájezdu 100 000 km. A protože zde nejsou žádní 
prostředníci, budete i nadále v odborné péči profesionálů značky SEAT, 
abyste si mohli ještě víc a déle užívat zcela bezproblémové jízdy.

SEAT Service Mobility zajišťuje asistenční službu v případě poruchy vašeho 
vozu. 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. SEAT servisní balíčky jsou doplňkovou službou, která v základní variantě 

Service kryje náklady na servisní úkony předepsané výrobcem po dobu 
až 5 let nebo zvolený počet najetých kilometrů. V případě volby varianty  
Service Plus, služba navíc zahrnuje i náklady na výměnu dílů z důvodu 
běžného opotřebení.  Službu lze čerpat u kteréhokoliv autorizovaného 
servisního partnera SEAT v České republice.  Službu spravuje 
SEAT Financial Services. 

SEAT Pojištění v sobě spojuje vše, co potřebujete pro bezstarostné 
cestování svým novým vozem SEAT. Kvalitní a spolehlivé servisní 
služby jsou nejlepší prevencí dalších problémů na cestách. Proto 
si při sjednání pojistné smlouvy volíte svůj Domovský servis, který 
Vám zaručuje jak finančně výhodné řešení, tak značkovou kvalitu 
a maximální komfort. 100% POJIŠTĚNÍ, 100% PÉČE, 100% JISTOTA.



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 (25. 10. 2018), 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/recyklace 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 2019, který platí od 48. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce.

1/2019.


