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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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Snadná 
mobilita.

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.
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Je to skvělý pocit vypadat tak dobře. 
Praktický kompaktní design 
s 5 dveřmi. Chytré detaily, jako jsou 
bohatě dimenzované světlomety, 
dynamická maska chladiče a až 16" 
kola z lehké slitiny. Můžete dokonce 
kombinovat a vzájemně ladit barvy 
střechy a karoserie. Předveďte se.

Styl. 
Toho nikdy 
není dost.

Vnější design



Život si zpříjemňujeme i drobným luxusem. Jako je 
čalounění s barevným prošíváním. Nebo přístrojová 
deska, kterou si můžete individualizovat rozkošnými 
detaily. Nebo volant, obšitý kůží, jehož držení vás nikdy 
neunaví. Tomu říkáme život.

Pokračujte.
Dopřejte si.

Vnitřní design
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Hudba je důležitá, především na cestách. Ujistěte se tedy, 
že váš audiosystém bude schopen udržet zábavu v plném 
proudu. Prémiovou zábavu vám poskytne audiosystém 
BeatsAudio™, vybavený zesilovačem o výkonu 300 W, 
6 velmi kvalitními reproduktory a subwooferem 
v zavazadlovém prostoru. A proč si navíc nezlepšit náladu 
stisknutím tlačítka, díky němuž začnou do interiéru proudit 
sluneční paprsky panoramatickým střešním oknem?

Užívejte si 
skvělou zábavu.

Vyspělá technika



Připevněte si chytrý telefon k přístrojové desce 
a zachovejte si nepřetržité propojení se svým vozem Mii 
a okolním světem. Váš chytrý telefon bude přímo 
komunikovat s vaším vozem Mii prostřednictvím 
Bluetooth® a aplikace DriveMii. To znamená, že budete 
mít na jeho displeji všechny provozní informace a také 
na něm můžete ovládat přehrávání hudby a vyřizovat 
telefonní hovory. Zůstat ve spojení je nyní ještě 
mnohem snadnější.

Váš svět.
Na cestách.

Informace a zábava
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Do aplikace DriveMii pro chytré 
telefony jsou přímo integrovány 
mapy, informace o stavu dopravy 
a body zájmu. Díky tomu budete 
vždy vědět, kam máte namířeno. 
A to i poté, co své Mii zaparkujete.

01 Navigační systém.

Mějte svou hudbu, multimediální soubory 
a provozní informace pod kontrolou, přímo 
z menu aplikace. Individualizujte si hlavní 
uživatelskou plochu a umístěte si 
nejoblíbenější aplikace přesně tam, 
kde je budete potřebovat: v dosahu prstů.

02 Individuální uspořádání.

Vyťukávání už vyšlo z módy. Napište 
písmena na displej a aplikace 
vyhledá příslušný kontakt. 
Číslo se začne vytáčet dřív, 
než mrknete okem.

03 Vyhledávání s ručním psaním.

Sledujte a optimalizujte vliv vašeho 
řízení na životní prostředí. Aplikace 
vám poskytne zpětnou vazbu, 
která vám pomůže naučit se 
být ještě hospodárnějším 
a zodpovědnějším řidičem.

04 EcoTrainer.
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Mii by
COSMOPOLITAN.

Stvořen pro vaše potěšení. Některé věci v životě jako by 
existovaly jen proto, aby vykouzlily úsměv na vaší tváři. 
Jednou z nich je i spolupráce mezi společnostmi SEAT 
a Cosmopolitan. Jejím výsledkem je automobil, 
který kombinuje mimořádné dávky stylu a techniky, 
okořeněné drobnými detaily, jež staví celý vůz do zcela 
nového světla.
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Lidé se budou otáčet, až kolem 
nich projedete na elegantních 
černých broušených 15" kolech 
Enjoy z lehké slitiny.

Přístrojová deska v odstínu Violetto 
dokonale ladí s ručním prošíváním 
na volantu, řadicí páce a madle 
ruční brzdy.

01 Nepřehlédnutelná kola.

Výhradně váš. Čalounění 
v kombinaci Alcantara®/umělá 
kůže v odstínu Violetto 
s lemováním a prošíváním 
Bismuth je esencí stylu.

03 Ohromující interiér.

Do překvapivě prostorného 
zavazadlového prostoru naložíte 
všechno, co potřebujete. A ještě 
i něco navíc.

02 Dopřejte si trochu místa. 04 Sladěné barvy.
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Sport.
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Některé vozy mají vyhraněný styl již ve 
standardní výbavě. SEAT Mii Sport vyniká 
dynamickým exteriérem a sportovními 
detaily, jimiž posouvá kolekci modelů Mii 
do pozoruhodné, nové dimenze. A jimiž 
pořádně okoření vaši jízdu.

Ustupte.
Stojíte mi v cestě.

Velká kola.

To je vaše barva.

S dynamickým černým 
a červeným exteriérem 
dokonale ladí broušená 
16" kola z lehké slitiny 
v odstínu šedá Atom. 
Výsledkem je přitažlivý 
vzhled, který na silnici 
nikdo nepřehlédne.

Sportovní atmosféru 
vytvářejí červené 
detaily na přístrojové 
desce a červené 
lemování na 
sedadlech.



Díky praktickému osvětlení 
zavazadlového prostoru budete 
mít přehled o všem.

Řadicí páka modelu Mii Sport 
prozrazuje skutečně 
sportovní charakter.

01 Padne do ruky. 02 Všechno uvidíte.

01

02

Stupeň výbavy 
Sport.

Detaily.
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Posuňte se na vyšší úroveň. 
Stříbrná prahová lišta je 
opatřena logem FR-Line.

Vnější zpětná zrcátka v odstínu 
šedá Atom dokonale ladí 
s elegantní červenou karoserií 
modelu Mii Sport.

03 Udělejte dojem.

Ve svém Mii Sport budete vždy 
ve spojení se všemi svými 
komunikačními kanály.

04 Zůstaňte ve spojení.

Sportovní volant umocňuje 
závodního ducha modelu Mii Sport.

05 Dynamická jízda. 06 Skvělý styl.
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Style.
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SEAT Mii Style je každým detailem 
zkonstruován tak, abyste dostali více. 
Od černé přístrojové desky přes světle šedý 
rámeček až po vnější zpětná zrcátka 
v barvě karoserie. Pokud je styl na prvním 
místě vašeho seznamu, pak je toto Mii 
přesně pro vás.

Máte to?
Tak se pochlubte.

Vpusťte sluneční paprsky dovnitř.

Přesně tam, kde ho potřebujete.

Otevřete 
panoramatické 
střešní okno a užívejte 
si krásného dne.

Mějte chytrý telefon 
po ruce. S tímto 
praktickým držákem 
bude váš život 
dokonale propojený.



Exkluzivní zadní sedadla 
s čalouněním Suni se dodávají 
standardně pro tento 
elegantní stupeň výbavy.

01

02

02 Speciální edice.

V mimořádně velké odkládací 
schránce před sedadlem 
spolujezdce vpředu můžete 
přepravovat všechno, 
co potřebujete.

01 Využívejte svůj prostor.

Stupeň výbavy 
Style.

Detaily.
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03

04 06

05

Ještě pohotovější 
a hospodárnější převodovka 
DSG (Direct Shift Gearbox) 
podpoří vaše sportovní výkony 
za volantem.

03 Komfortnější jízda.

Mii má důmyslný design, 
který maximálně využívá každý 
centimetr zavazadlového 
prostoru. 

06 Naložit a jet.

S 14" koly Urban budete 
na silnici ještě stylovější.

04 Elegance do města.

Pokud nestačíte zabrzdit, 
bezpečnostní asistent vydá vozu Mii 
pokyn, aby tak učinil za vás.

05 Zachovejte si svou bezpečnost.



Urban St Enjoy, černá, broušená¹ St

Dostupná pouze pro Mii by Cosmopolitan.

Design, broušená 
Šedá Atom Sp

16"

14" 15"

Kola.

Style St

Sport Sp

Standardní výbava 
Výbava na přání 

¹Mii by Cosmopolitan s 15" černými broušenými koly Enjoy jsou 
k dispozici do 44. týdne 2018.
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Barvy.

Bílá Candy¹ St  Sp  Červená Tornado¹ St  Sp  Žlutá Sunflower¹ St  Sp Modrá Costa² St  Sp

Černá Deep² St  Sp Fialová Violetto²,³ St  Sp

exkluzivní lak pro Mii by Cosmopolitan
Stříbrná Tungsten² St  Sp

Style St  
Sport Sp   

Standardní výbava   
Výbava na přání   

¹Nemetalický lak.
²Metalický lak.

³Mii by Cosmopolitan a barva fialová Violetto jsou k dispozici 
do 44. týdne 2018.

⁴Nedodává se v kombinaci s barvami karoserie bílá Candy, 
žlutá Sunflower a panoramatickým střešním oknem.

5Nedodává se v kombinaci s barvami karoserie černá Deep, 
žlutá Sunflower a panoramatickým střešním oknem.
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Vaše Mii bude ještě přitažlivější kombinací 
elegantní barvy střechy s vaší oblíbenou 
barvou karoserie. Vyberte si černou nebo 
bílou střechu, abyste vhodně doplnili barvu 
vašeho vozu Mii a ukázali svou kreativnost.

Dopřejte si ještě 
více barev.

01 Bílá⁴  
St  Sp  

02 Černá5 
 St  Sp  

01

02



Čalounění.

Tkanina Solo Uni 62 + PFR Sp

Tkanina Suni St Alcantara® Violetto 80 + PCH¹ St

Style St  
Sport Sp  

Standardní výbava   
Výbava na přání   

¹Mii by Cosmopolitan a Alcantara® 
ve  fialovém odstínu Violetto jsou k dispozici 

do 44. týdne 2018.
*Nabídka se může změnit.
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Vaše Originální 
příslušenství 
SEAT®.
Chcete více?
Dostanete to.

Máte velké plány? S vaším vozem SEAT Mii je můžete 
snadno uskutečnit. Dodejte mu ještě více stylu pro noční 
jízdy městem. Na dobrodružné víkendy si vyberte vhodné 
příslušenství pro přepravu nákladu. Nebo můžete svému 
vozu Mii vtisknout naprosto jedinečný charakter. Vaše Mii. 
Se vším všudy.
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Vaše Mii uvnitř doslova zazáří 
několika elegantními detaily.

Interiér.

Komfortní a elegantní volant 
obšitý materiálem Alcantara® 
můžete doplnit hlavicí řadicí páky 
v odstínu bílá Candy, 
která posune styl na ještě 
vyšší úroveň.

Volant a hlavice řadicí páky.
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Tyto prahové lišty s lesklým logem Mii 
poskytnou ochranu i pozvednou 
estetický dojem.

Prahové lišty z ušlechtilé oceli.

Tyto hliníkové pedály jsou vybaveny 
šedými protiskluzovými pryžovými 
prvky, aby vaše noha zůstala vždy 
tam, kde má být.

Sportovní pedály.

V multifunkční odkládací přihrádce 
obšité kůží budete mít po ruce 
chytrý telefon, kreditní kartu, 
mince i psací potřeby.

Multifunkční odkládací přihrádka 
do držáku nápojů.



Tento kryt klíčku Smiile je 
ideálním příslušenstvím pro 
váš vůz Mii s novým vzhledem.

01 Kryt klíčku Smiile!.

01

02

Individualizace 
interiéru.

Jaký by to byl život bez úsměvu? Nastupte si 
do svého Mii a užívejte si život s ještě větší 
porcí zábavy.

Užíváte si svého vozu Mii? 
Pak budete potřebovat tento 
exkluzivní kryt klíčku Enjoy Mii.

02 Kryt klíčku Enjoy Mii.
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Dopřejte svým nohám nádherné 
podlahové rohože Smiile.

05 Textilní koberce Smiile!.

Podlahové rohože Enjoy završí 
dokonalý vzhled vašeho vozu Mii.

06 Textilní koberce Enjoy Mii.

Individualizujte si prahy dveří 
lepicí fólií Smiile, s níž bude vaše 
Mii ještě zábavnější.

03 Boční prahy Smiile!.

Lepicí fólie Enjoy na prahy 
dveří dodají vašemu vozu Mii 
svěží vzhled.

04 Boční prahy Enjoy Mii.
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Uspořádejte si věci. Zajistěte bezpečnost. 
Přepravujte náklad ještě lépe. S tímto 
příslušenstvím pro ochranu zavazadlového prostoru 
můžete využívat každý centimetr místa, který vaše 
Mii nabízí.

Ochrana 
vozidla.
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Zajistěte všechno proti pohybu 
důmyslným systémem, který používá 
nastavitelné držáky pro variabilní 
rozdělení zavazadlového prostoru. 
Díky tomu dojedete úspěšně do cíle.

Praktická a snadno omyvatelná 
vložka z trvanlivého materiálu 
s protiskluzovým povrchem ochrání 
zavazadlový prostor před 
znečištěním.

Pěnová vložka do zavazadlového prostoru.

Při jízdě po velmi nerovné vozovce 
zajistí tento systém pro rozdělení 
zavazadlového prostoru bezpečí 
pro cestující a ochranu 
pro přepravované věci.

Systém pro rozdělení zavazadlového prostoru.

Systém pro zajištění zavazadel.



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, výbav, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této 
brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby údaje byly platné ke dni vydání (20. 8. 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 a všechny jeho díly, jakož i originální náhradní díly byly zkonstruovány v souladu s legislativou pro ochranu životního prostředí. Především to znamená využívání 

recyklovaných/recyklovatelných materiálů a opatření usnadňujících recyklaci vozidla s cílem zachovat a zlepšit kvalitu životního prostředí. Použité fotografie mohou obsahovat příplatkovou 
výbavu a jsou pouze ilustrativní. Právo na tiskové chyby a omyly vyhrazeno. Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 31. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se 

proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce.

1/2019.


