
SEAT Ateca.



ve výjimečné zážitky.
Proměňte všední dny 
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Vstávat. Jít. Odpočívat. A zase znovu. Pokud přijmete 
každý okamžik jako příležitost žít život naplno, 
stane se dokonce i ta nejvšednější rutina něčím 
výjimečným. SEAT Ateca je oceňované SUV pro 
řidiče, kteří si vychutnávají každou sekundu každého 
dne. Jak začnete ten svůj?
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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.

8





Vaše Ateca.
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SEAT Ateca je městské SUV, které kombinuje 
styl s charakterem a dynamický design s 
nejmodernější technikou. A nabízí odvážné linie, 
mimořádný prostor a všechno, co potřebujete 
k zábavě, bezpečnosti a pocitu štěstí na 
cestách. Skvělý recept na pondělní rána.

Proč se spokojit 
s obyčejností?



Větší. Odvážnější. Lepší. Jen se na něj podívejte. 
Dynamický exteriér, vyšší linie střechy, ostré 
kontury a pevné křivky. Přední LED světlomety, 
chromované podélné střešní nosiče a světelná 
silueta Ateca pro vaše přivítání. Protože 
každý den si zaslouží, aby byl výjimečný.

Dnešní den. 
U vašich 
nohou.

Vnější design
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Ať se na něj díváte jakkoli, SEAT Ateca 
posune vaše každodenní cestování na 
novou úroveň. K tomu přispívají mimo jiné 
osobitá maska chladiče na přídi, dvojité 
koncovky výfukové soustavy vzadu, 
chromované lišty na bočních oknech a až 
19" kola z lehké slitiny. Díky atraktivnímu 
vzhledu se totiž budete cítit skvěle.

Nádherný 
z každého úhlu.

Vnější design



K dispozici máte velkorysý interiér a 
510 litrů zavazadlového prostoru, který 
můžete sklopením zadních sedadel 
zvětšit až na 1604 litrů. To je více než 
dostatečný prostor k tomu, abyste 
každý den využili na maximum.

Potřebujete to?
Naložte to.

Vnitřní design
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Vyspělá technika tu není od toho, aby na někoho dělala 
dojem. Má vám dávat svobodu. Jako například prostorový 
kamerový systém TVC (Top View Camera), který poskytuje 
pohled na okolí v rozsahu 360°, nebo parkovací asistent, 
s jehož precizním řízením vozidlo dokonale zaparkuje. Nebo 
zcela digitální panel přístrojů či bezdrátová nabíječka, s nimiž 
budete mít vše ve svých rukách a zůstanete ve spojení se 
svým světem. Nyní se zaměřte na to, kam chcete jet dnes.

Svoboda.
Právě proto stojí 
život za to žít.

Vyspělá technika
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Život je plný překvapení. Proto je SEAT Ateca 
vybaven systémem sledování mrtvého úhlu 
a upozorňováním na vozidla přijíždějící ze stran 
při couvání, abyste se včas dozvěděli, že se 
věci nevyvíjejí podle plánu. Jedete na dálnici? 
Svěřte regulaci rychlosti jízdy adaptivnímu 
tempomatu. Uvízli jste v dopravní zácpě? Asistent 
pro jízdu v dopravní koloně vás zbaví stresu.

Relaxujte.
Pamatujete 
si dobu, kdy 
bylo řízení 
zábavné?

Bezpečnost



Váš styl.
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Co vám dělá 
radost?

Široký výběr. Kde bychom bez něj 
byli? Ať směřujete k horským stezkám, 
nebo do městských ulic, SEAT Ateca 
zvládne jakoukoli výzvu díky svému 
vytříbenému stylu a vyspělé technice.



Stupeň výbavy FR.
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Seznamte se s novým modelem SEAT 
Ateca FR. Poskytne vám dynamické 
výkony díky pohonu všech kol a mnoha 
progresivním systémům. S tímto městským 
SUV budete připraveni na jakoukoli výzvu.

Nastal čas 
ukázat, kdo je 
králem silnic.

Dokonalá viditelnost.

Mimo vyjeté koleje.

Jak se dnes cítíte? Pouhým 
otočením voliče jízdních 
režimů můžete měnit 
nastavení vozidla, a tím 
i své zážitky z jízdy. Chcete 
jet sportovně, klidně nebo 
ekologicky? Je to na vás.

Zadní světla z LED 
diod umocní osobitý 
styl zádě vašeho 
vozu Ateca FR.



Displej prostorového kamerového systému 
TVC (Top View Camera) nabízí pohled 
na okolí v rozsahu 360°, aby nedošlo 
ke zbytečnému poškození vozidla.

Exkluzivní 19“ kola a dynamické 
výkony pohonu všech kol 
dodávají modelu Ateca FR 
skutečně sportovní charakter.

01 Elegantní kola. 02 Pohled z nebes.

01

02

Stupeň výbavy 
FR.

Detaily.
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Sportovní volant je vybaven 
exkluzivním logem FR.

Komfort je zde druhou přirozeností. 
V sedadlech, čalouněných pravou 
kůží nebo Alcantarou, prožijete 
každý den v luxusní atmosféře.

03 Sportovní hvězda.

Osvětlené prahové lišty 
s logem FR zpříjemní každé 
nastupování a vystupování.

04 Budiž světlo!

Závodní DNA verze FR je 
vyjádřena dynamickými 
tvary dvojité chromované 
koncovky výfukové soustavy.

05 Dvojité potěšení. 06 Opravdová radost.

03

04

05

06



Stupeň výbavy Xcellence.
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Chcete více? Máte to mít. SEAT Ateca 
Xcellence nabízí ještě více elegance 
a nejmodernější techniky.

„Řezat“ některé 
zatáčky se 
nevyplácí.

Posviťte si na cestu.

Otevřete se světu.

Ateca Xcellence 
nezůstane bez 
povšimnutí díky 
zadním světlům 
z LED diod.

Panoramatické 
střešní okno vám 
umožní dokonalý 
výhled všemi směry.



Ateca Xcellence na velkých 
19“ broušených kolech z lehké 
slitiny se může pochlubit 
působivým profilem.

Jisté ovládání kůží obšitým 
volantem s logem Xcellence.

01

02

01 Vysoká postava. 02 Vše ve svých rukou.

Stupeň výbavy 
Xcellence.

Detaily.
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Stačí odložit chytrý telefon 
do přihrádky s bezdrátovou 
nabíječkou a už vás nikdy 
na cestách nepřekvapí 
vybitý akumulátor.

Audiosystém BeatsAudio™ v modelu 
Ateca Xcellence disponuje zesilovačem 
o výkonu 340 W, 10 reproduktory 
a subwooferem v zavazadlovém 
prostoru. Užívejte si poslechu 
oblíbené hudby pěkně nahlas.

03

04

05

06

03 Vždy na příjmu.

Přední LED světlomety umocňují 
vytříbený styl a zvyšují bezpečnost 
každé jízdy díky nejmodernější 
osvětlovací technice.

05 Výrazný vzhled, 
maximální bezpečnost.Díky elektrickému ovládání dveří 

zavazadlového prostoru na povel 
senzoru pohybu nohy pod nárazníkem 
nebo bezklíčkového přístupového 
systému otevřete zavazadlový prostor, 
aniž byste museli hýbnout prstem.

04 Otvírání na povel. 06 V báječném rytmu.



Stupeň výbavy Style.

32



Rozum a krása. Ateca Style má všechno, 
co potřebujete k tomu, abyste si stylově 
užívali svou každodenní rutinu.

Styl.
To je způsob, jak 
vůz používáte.

Delší životnost, 
intenzivnější světlo.

Cestujte první třídou.

Soustřeďte se na cestu před 
vámi. Dvojité halogenové 
světlomety mají delší 
životnost a výborně osvětlují 
vozovku před vozem.

V prostorném interiéru 
s nejvyšším komfortem 
a velmi kvalitním 
zpracováním bude 
každá jízda výjimečná.



Po aktivaci adaptivního 
tempomatu můžete dát nohu 
z pedálu plynu a šetřit síly 
na příjemnější činnosti.

01

02

02 Cestujte komfortně.

Osobitý chromovaný 
rámeček masky chladiče 
dodává přídi modelu SEAT 
Ateca přitažlivý vzhled.

01 Zanechte silný dojem.

Stupeň výbavy 
Style.

Detaily.
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06

03

04 06

05

Dvouzónová automatická 
klimatizace Climatronic 
umožňuje řidiči a cestujícím 
zvolit si příjemnou 
teplotu pro cestování.

03 Teplý nebo chladivý 
vzduch? To je na vás. Elektricky ovládanou parkovací 

brzdu můžete aktivovat 
a deaktivovat stisknutím 
tlačítka. Tak jednoduché to je.

06 Stisknout a jet.

Na zadní sklopné stolky lze 
položit tablety, knihy nebo 
cokoli jiného, co zabaví 
cestující na sedadlech vzadu.

04 Zábava za jízdy.

Zadní světla z LED diod propůjčují 
modelu Ateca Style ostrý profil 
a usnadňují viditelnost pro 
řidiče ostatních vozidel.

05 Budou zářit.



Dynamic I St Dynamic II – broušená St

Performance I XE Performance II – broušená
St XE

Performance III FR Exclusive I – broušená XE Exclusive II – broušená FR

18"

17"

19"

Kola.
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18"

19"

18"

Černá Puigmal St XE FR

Černá Aneto St XE FR

Stříbrná Puigmal St XE FR

Stříbrná Aneto St XE FR Style St

Xcellence XE

FR FR

Standardní výbava 
Výbava na přání 

Kola z nabídky příslušenství.
SEAT Sport Line: Veškerá kola, nabízená jako příslušenství, jsou 
montována v oddělení SEAT Sport. Objednejte si je prostřednictvím 
konfigurátoru a dostanete je již namontovaná na svém novém voze.



Barvy.

Bílá Bila1,3 St  XE  Bílá Nevada2 St  XE  FR  Stříbrná Brilliant2 St  XE  

Červená Velvet2 St  XE  FR  Modrá Lava2 St  XEOranžová Samoa2 St  XE  FR  
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Style St  
Xcellence XE  

FR FR  
Standardní výbava   

Výbava na přání  

1Nemetalický lak.
2Metalický lak.

3Ukončení výroby v 19. týdnu roku 2019.

Modrá Energy1 St  XE  FR  Šedá Rodium2 St  XE  FR  

Hnědá Magnetic2 St  XE

Černá Magic2 St  XE  FR  



Čalounění.

StSportovní sedadla, kůže BB+WL1

Sportovní sedadla, Alcantara®/
tkanina, hnědý interiér EE

XE Sportovní sedadla, Alcantara®/
tkanina/umělá kůže DV+PL32

XE Sportovní sedadla, kůže, hnědý interiér EE+PL3 XE

Komfortní sedadla, tkanina BB St Sportovní sedadla, 
Alcantara®/tkanina/umělá kůže BB+PL32

St
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Sportovní sedadla, kůže ME+WL1 FRSportovní sedadla, kůže DV+WL1 Sportovní sedadla, Alcantara® /
tkanina / umělá kůže ME1

XE FR

Style St  
Xcellence XE  

FR FR  
Standardní výbava   

Výbava na přání   

1Od 8. týdne 2019 plánováno nahrazení čalouněním 
Dinamica látka/velur, černá

2Od 8. týdne 2019 plánováno nahrazení čalouněním  
Dinamica látka/velur, černá



Vaše Originální 
příslušenství 
SEAT®.
To, co potřebujete.
Na místě, 
kam směřujete.

Kam vás vaše rutina dovede dnes? Ať je to kamkoli, 
musíte být připraveni. A to platí i pro váš SEAT 
Ateca. Potřebujete více výkonu? Pamatovali jsme 
na to. Chcete si vzít s sebou ještě více věcí? Ani 
to není problém. Hudba má hrát víc nahlas? Kolik 
decibelů? Nyní jste připraveni na každou cestu.
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Sportovní 
doplňky.

Dvojitá koncovka výfukové soustavy.

Dejte najevo svého závodního 
ducha a vylepšete zvuk motoru 
vašeho vozu Ateca leštěnou dvojitou 
koncovkou výfukové soustavy.

Váš každodenní život bude přesně takový, jaký si 
ho uděláte. Sportovní příslušenství pro SEAT Ateca 
zahrnuje aerodynamické stylistické prvky pro 
ještě dynamičtější jízdu a sportovnější vzhled.
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Vyčnívejte z davu. Dodejte 
svému vozu SEAT Ateca ještě 
neotřelejší vzhled a dynamický 
profil originálním nárazníkem 
vpředu s elegantním stylem.

01 Sada stylistických prvků 
pro přední nárazník. Co by byl svět bez barev? Nyní si můžete 

individualizovat vzhled svého vozu 
Ateca koly z lehké slitiny, stylistickými 
sadami a vnějšími zpětnými zrcátky 
v odstínu stříbrná Crossover.

03 Barvy.

Ozdobné prvky pro zadní 
nárazník mají dynamický 
design ve stylu terénních vozů, 
s nímž posunete každodenní 
cestování do nové dimenze.

02 Sada stylistických prvků 
pro zadní nárazník.

04 Zakrytá koncovka výfukové soustavy.

01

02

03

04

Stylistickou sadou pro záď můžete 
zakrýt koncovku výfukové soustavy, 
čímž dodáte zádi vašeho vozu SEAT 
Ateca čistější, minimalističtější vzhled.



Detaily, jimiž se odlišíte. Tyto elegantní vnější ozdobné 
prvky propůjčí vašemu vozu SEAT Ateca vzhled, s nímž 
posunute svou každodenní rutinu na novou úroveň.

Vedlejší efekty. Atraktivní stříbrné 
ochranné lišty ochrání spodní 
části dveří vašeho vozu SEAT 
Ateca a vylepší jejich vzhled.

Ochranné lišty bočních dveří.

Exteriér.
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Ateca s působivým stříbrným 
rámečkem podél vnějšího okraje 
spodního otvoru pro přívod vzduchu 
vypadá skutečně neotřele.

Ozdobný rámeček otvoru 
pro přívod vzduchu.

Buďte na očích. Stříbrná ozdobná 
lišta na dveře zavazadlového 
prostoru dodá vašemu vozu SEAT 
Ateca ještě vytříbenější styl.

Ozdobná lišta na dveře 
zavazadlového prostoru.

Ochrana, která září. Rámečky 
mlhových světlometů vpředu jsou 
vyrobeny z jednodílných, mimořádně 
odolných odlitků a chrání vnější 
okraje mlhových světlometů.

Ozdobné rámečky mlhových 
světlometů.



Interiér.

Kávovar.

Potřebujete vzpruhu? Kávovar 
AutoSet vám i na cestách zajistí vždy 
výborné espresso s fantastickou 
světle hnědou pěnou.

Co je uvnitř, to se počítá. Toto příslušenství pro interiér  
dodá vašemu vozu SEAT Ateca ještě více komfortu  
a stylu, aby byl váš každodenní život ještě příjemnější.
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Tyto prahové lišty s osvětleným 
modelovým označením 
Ateca se rozsvítí, jsou-li dveře 
otevřeny po dobu 40 sekund, 
a zhasnou při zavření dveří.

Osvětlené prahové lišty.

Ateca vám bude nablízku,  
ať půjdete kamkoli. Tyto exkluzivní 
kryty klíčku dodáváme v paletě 
barev, které budete nosit s hrdostí.

03 Kryt klíčku.

Prahové lišty z ušlechtilé oceli chrání 
spodní část vstupního prostoru 
předních dveří a jsou zdobeny 
názvem Ateca. Jsou elegantní, 
praktické a sdělují jasné poselství.

02 Prahové lišty z ušlechtilé oceli. 04 Sluneční clony.

01

02

03

04

Všichni milujeme slunce. Pokud 
nám tedy nesvítí přímo do očí. 
Praktické sluneční clony ochrání 
váš zrak a zpříjemní řízení. V létě 
také zmírní zahřívání interiéru.



Proč si neudělat každý den ještě lepším? Nyní 
si můžete individualizovat svůj vůz SEAT Ateca 
širokým sortimentem příslušenství, jímž můžete 
vyjádřit svou osobnost tam, kde je to důležité.

Individualizace 
interiéru.

Líbí se vám přístrojová deska v červeném 
odstínu Emocion s výplněmi dveří v odstínu 
modrá Mystery? Nebo dáte raději přednost 
kombinaci stříbrné Crossover s hlavicí 
řadicí páky v barvě oranžová Samoa? Tato 
ozdobná obložení interiéru se snadnou 
montáží poskytují bezpočet kombinací, 
s nimiž proměníte svůj vůz Ateca v automobil, 
který bude stejně individuální jako vy.

Sada ozdobného obložení interiéru.
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Na co 
čekáte?

Pokračujte.

52
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Přeprava 
nákladu.

Míříte-li na sjezdovky, oceníte praktičnost 
elegantních hliníkových nosičů lyží 
s pryžovými opěrami, které připevníte 
přímo k střešním příčníkům.

Nosič lyží a snowboardů.

Tento užitečný a aerodynamický střešní 
box ochrání vaše zavazadla před 
povětrnostními vlivy. Jeho montáž na 
střešní příčníky je snadná a rychlá.

Střešní box.

S tímto nosičem dopravíte surfové prkno 
na pláž bezpečně a stylově. Připevněte 
nosič k střešním příčníkům, umístěte na něj 
surfové prkno a můžete jet.

Nosič surfových prken.

Speciální střešní nosič nabízí nový způsob 
přepravy dlouhých předmětů se snadným 
nastavováním. Vaše Ateca tak přepraví 
z místa A do místa B téměř cokoli.

Nosič dlouhých předmětů.

Sny jsou krásné. Plány ještě lepší. Ateca přichází 
s řadou praktického příslušenství pro přepravu 
nákladu, s nímž uskutečníte i ty nejsmělejší plány. 
Dopřejte si praktické a elegantní doplňky, díky nimž 
dojedete se svým vozem Ateca ještě dál.



Ochrana 
vozu.

Dělicí příčka do zavazadlového 
prostoru.

Robustní hliníková dělicí příčka 
vám umožní maximálně využívat 
zavazadlový prostor vašeho vozu 
Ateca. Díky ní také dovezete všechno 
do cíle v perfektním stavu.

Bezpečnost, zajištění a přehlednost. To jsou 
tři pojmy, na které byste neměli při cestování 
zapomínat. Toto praktické příslušenství je ideálním 
pomocníkem pro cesty za jakýmkoli cílem.
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Ochranná vana, vyrobená z lehkého 
a odolného materiálu, umožňuje 
přepravu nákladu, který by mohl 
znečistit zavazadlový prostor.

01 Plastová vložka do 
zavazadlového prostoru.

Odolná, nepropustná a snadno 
omyvatelná vana do zavazadlového 
prostoru brání nežádoucímu 
znečištění i při přepravě těžkých 
a silně znečištěných předmětů.

03 Vana do zavazadlového 
prostoru s vysokými okraji.

Pružnou sítí, která se připevní k úchytům 
na bočních stěnách, snadno a bezpečně 
zajistíte větší i menší zavazadla 
před nežádoucím pohybem.

02 Zajišťovací síť do 
zavazadlového prostoru.

04 Oboustranná rohož  
do zavazadlového prostoru.

01

02

03

04

Udržujte čistotu. Tato pryžová rohož, 
dokonale přizpůsobená rozměrům 
a tvarům zavazadlového prostoru, 
ochrání interiér vašeho vozu SEAT 
Ateca dokonce i při přepravě mokrých 
nebo znečištěných předmětů.



Sněhové řetězy.

Zhorší-li se počasí, nebo plánujete-li 
zimní dobrodružství, nezapomeňte 
si vzít s sebou sněhové řetězy, 
s nimiž vás SEAT Ateca doveze do 
cíle při jakékoli sněhové nadílce.

Ochrana 
vozu.

58



Ochranná lišta z ušlechtilé 
oceli na zadním nárazníku 
ochrání váš vůz SEAT Ateca před 
poškrábáním a poškozením při 
nakládání velkých předmětů 
do zavazadlového prostoru.

01 Ochranná lišta na zadní  nárazník.

V terénu a na cestách oceníte 
praktické lapače nečistot, díky nimž 
zvládnete i nejnáročnější trasy.

03 Lapače nečistot.

Nebojte se na ně stoupnout. 
Tato čtyřdílná sada pryžových 
podlahových rohoží pro řidiče 
a spolujezdce ochrání váš vůz SEAT 
Ateca před znečištěním a vlhkostí.

02 Pryžové rohože. 04 Škrabka na led.

01

02

03

04

Není na očích, ale budete ji mít po ruce 
v okamžiku, kdy ji budete potřebovat. 
Škrabka na led je uložena na vnitřní 
straně víčka palivové nádrže.



Sortiment příslušenství pro model SEAT Ateca 
zahrnuje dětské sedačky a bezpečnostní doplňky, 
které zajistí bezpečné cestování pro všechny 
cestující. A zábavu na cestách pro ně obstará 
nejmodernější zábavní a informační zařízení.

Komfortní a bezpečná dětská sedačka 
Kidfix je vhodná pro děti o hmotnosti 15 až 
36 kg. Instaluje se pomocí standardního 
bezpečnostního pásu vozu Ateca nebo 
systému ISOFIX a bezpečnostního 
pásu. Výškově nastavitelné opěradlo 
zajistí vašim malým cestujícím 
příjemné a bezpečné cestování.

Sedačka Peke G3 Kidfix.

Zábavní 
systémy 
a bezpečnost.
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Zábavní 
systémy 
a bezpečnost.
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Pánský svetr.
Kvalitně pletený svetr 
s výstřihem do V, jemně barevně 
odlišenými detaily a ochrannými 
nášivkami v oblasti loktů.

Materiál: 70 % bavlna, 20 %
polyamid, 10 % hedvábí
Velikost: S – 3XL
Barva: modrá
Obj. č.: 6H1084100X GAJ

Kolekce 
Crossover Line.

Čepice.
Neformální pletená čepice.

Materiál: 60% bavlna, 35%
polyester, 5% elastan
Velikost: jeden rozměr
Barva: modrá
Obj. č.: 6H1084303 GAJ

Pánské tričko 
s kapsičkou.
Tričko, kapsička vpředu 
s barevně odlišeným proužkem, 
dvouvrstvý vzhled.

Materiál: 100 % bavlna
Velikost: S – 3XL
Barva: Oranžová
Obj. č.: 6H1084200X GBH

Dámské tílko.
Triko bez rukávů, tvarované mírně do A, 
vzadu nařasené.

Materiál: 95 % viskóza,
5 % elastan
Velikost: S – XL
Barva: oranžová
Obj. č.: 6H1084212X GAH

Pásek.
Tkaný pásek.

Materiál: 100 % polyester
Délka: 115 cm
Barva: modrá
Obj. č.: 6H1087408 GAJ



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 Ateca v nejlepším 
stavu s využitím výhradně Originálních dílů 
SEAT. Abyste mohli vždy jen nastoupit a jet.
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Život se má žít.
SEAT SERVICE nabizi komplexni servisni 
prohlidky od školenych odborniků na zakladě 
staři a počtu ujetych kilometrů vašeho vozu. 
Můžete si byt jisti, že vaše vozidlo bude 
v optimalnim stavu, protože naši odbornici 
realizuji veškere servisni prace, s využitim 
Originalnich dilů SEAT® a dle opravarenskych 
postupů a norem předepsanych vyrobcem. 
Meně starosti. Vice zabavy.

66



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.



Ekologické informace.

SEAT Drive Profile zahrnuje režim ECO 
pro ekologickou jízdu, v němž Ateca 
dosahuje nejnižší možné spotřeby paliva. Minimalizujeme používání potenciálně 

škodlivých materiálů. Proto jsme 
eliminovali veškeré olovo a další zdraví 
nebezpečné materiály z konstrukce 
tlumičů, těsnění, všech elektrických, 
elektronických a skleněných komponentů 
i výměníků v modelu SEAT Ateca.

Materiály z obnovitelných zdrojů 

Modulární konstrukce umožňuje snížit 
počet komponentů a dílů pro montáž, 
jakož i hmotnost skeletu karoserie. 
Motory modelu Ateca jsou až o 30 % 
lehčí, čímž přispívají k hospodárnosti 
a minimalizaci celkové spotřeby paliva. 
U všech našich motorů jsme vylepšili také 
akustické vlastnosti, abychom minimalizovali 
emise hluku ze silniční dopravy.

Motory 

Použití předních LED světlometů 
a diod LED pro denní svícení v modelu 
SEAT Ateca výrazně snižuje spotřebu 
elektrické energie a prodlužuje 
očekávanou životnost světlometů.

Osvětlení 

Pokud vjedete do prostředí s nízkou kvalitou 
ovzduší, zapne systém Pure Air modelu 
Ateca přechodně vnitřní recirkulaci vzduchu, 
aby dovnitř nevnikaly žádné škodliviny.

Kvalita ovzduší

Ekologická jízda 
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SEAT Ateca splňuje přísné nové 
legislativní limity pro hlučnost díky 
vylepšením výfukové soustavy 
a celkovému odhlučnění.

Akustické vlastnosti 

Všechna kola z lehké slitiny pro SEAT 
Ateca jsme podrobili přísným testům 
odolnosti vůči zatížení a únavě materiálu, 
abychom zajistili ještě lepší provozní 
vlastnosti a delší životnost. Kola z lehké 
slitiny mají nejnižší možnou hmotnost.

Nízký valivý odpor snižuje energetické 
ztráty a zvyšuje hospodárnost. Systém 
pro sledování tlaku v pneumatikách TPMS 
detekuje ztrátu tlaku, čímž přispívá ke snižování 
spotřeby paliva, minimalizaci opotřebení 
pneumatik a prodlužování jejich životnosti.

Pneumatiky

Skelet karoserie vyrábíme z vysokopevnostní oceli 
pomocí inovativních metod lisování a tváření. 
Tím jsme snížili hmotnost, vylepšili provozní 
vlastnosti a snížili spotřebu paliva modelu Ateca.

Skelet karoserie 

Inovativní konstrukce sedadel modelu SEAT 
Ateca snižuje jejich hmotnost. Sedadla 
vpředu mají hmotnost pouhých 4,5 kg.

Sedadla 

Všechny klimatizace pro modelovou 
řadu Ateca používají nejmodernější 
chladiva s výrazně nižším vlivem 
na globální oteplování.

Klimatizace 

Ekologické cíle technického vývoje značky SEAT

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

Kola z lehké slitiny 



Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této 
brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (15. 1. 2019), nejnovější údaje si, prosím, ověřte 
u svého autorizovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných 
odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu 
výroby na životní prostředí. Díky využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější 

vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro 
posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky http://www.seat.cz/servis/recyklace.asp 

nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – tel.: 776 074 047. Použité fotografi e mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu 
technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2019, který platí od 31. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy 

se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy 
přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava 

vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními 
a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce 

ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving 
Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1). Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1/N2).

1/2019. 


