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Žít naplno. 
A ještě odvážněji.

Rozhlédněte se kolem sebe. Vidíte silnice? Nebo začátky? 
Překážky? Nebo možnosti? Ve společnosti SEAT vnímáme 
svět v celého jeho divoké, úžasné kráse. Nemůžeme si 
pomoct. Pocházíme z místa, které překypuje kreativní 
energií. Kde odlišnost je samozřejmostí. A tak je všechno, 
čím se zabýváme – od automobilů přes motocykly až po 
nová řešení pro mobilitu – navrženo tak, abyste mohli žít 
odvážnější a radostnější život plný nejrůznějších překvapení.
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#VšichniMojiPřátelé

Co vyvolává větší radost, než dojet do cíle? Být už v cíli v novém 
modelu SEAT Ibiza. Takže si užívejte se svými přáteli, pusťte si 
nahlas hudbu a připravte se na pořádnou jízdu. Nový SEAT 
Ibiza jsme vyvinuli pro všechny ty dny plné zábavy, které vás 
ještě čekají.
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Hudba a zábava pro 
všechny mé přátele.

Život je jako výlet každý den. Posuňte si jej tedy na ještě 
vyšší úroveň Full LED předními světlomety a osvětlenými 
ventilačními výdechy, jimiž si vyladíte atmosféru pro svou 
jízdu. Nový SEAT Ibiza vám umožní užívat si nepřetržitě 
zábavu se všemi, které znáte, díky online konektivitě 
a hodinám kvalitní hudby z audiosystému BeatsAudio™.
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Uvnitř vás naplní pocit štěstí, zvenku ohromíte atraktivním 
vzhledem. S ostřejšími liniemi a sofistikovanými křivkami, 
díky nimž bude vaše jízda přesně podle vašich představ.

Nový SEAT Ibiza má nově navržené Full LED přední 
světlomety, jimiž osvětlíte celé město navzdory nízké 
spotřebě elektrické energie. A díky atraktivním kolům 
z lehké slitiny, která vás budou suverénně pohánět vpřed, 
budete vždy na koni. Celkový vzhled završuje ušlechtilý 
detail v podobě ručně psaného loga SEAT Ibiza 
na zádi vozu.

Když 
na to máš, 
tak to ukaž.
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Nastupte si 
a užívejte si 
jako na party.
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Cestujte společně s přáteli. Atmosféru vám vylepší 
komfortní, individualizované čalounění a nové 
ambientní osvětlení ventilačních výdechů. Ještě lepší 
zážitky z řízení si navíc budete užívat s novým 
ergonomickým multifunkčním volantem, plovoucím 
displejem infotainmentu ve vyšší poloze a přístrojovou 
deskou s měkčeným povrchem.

12



V centru 
dění.
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Čím více vidíte, tím více víte. Nový SEAT Ibiza kombinuje 
velký 9,2" plovoucí dotykový displej s navigací 
a bezdrátovým* systémem Full Link, a je jako stvořený pro 
všechny řidiče, kteří milují snadnou konektivitu. Propojte si 
mapy, telefonní seznamy, hudbu a mnoho dalších funkcí, 
abyste k nim měli za jízdy snadný přístup. Můžete si užívat 
také snadné ovládání díky hlasovým povelům hovorovou 
řečí „Hola Hola“. 

Zcela digitální kokpit s úhlopříčkou 10,25" vám poskytne 
veškeré důležité provozní údaje. Zobrazované informace 
si můžete rozdělit do tří snadno čitelných zón, takže 
všechno bude přesně tam, kde to chcete mít: přímo 
ve vašem zorném poli. 

*platí pro vozy vyrobené od týdne 48/2021
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Tancujte. 
Relaxujte 
s přáteli. 
Pokračujte 
v jízdě.
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Máte oblíbené melodie, při jejichž poslechu si rádi 
zpíváte? Nový SEAT Ibiza je koncipován pro život plný 
hudby. Vaše oblíbené skladby skvěle zahraje 
prvotřídní audiosystém BeatsAudio™. A vaše 
možnosti ještě rozšíří online přístup do světa úžasných 
nahrávek prostřednictvím systému SEAT CONNECT. 

Chcete je přehrávat přímo ze smartphonu? Ani to 
není problém. Nastupte si a propojte si je s vozem 
prostřednictvím bezdrátové* technologie Full Link.

*platí pro vozy vyrobené od týdne 48/2021
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Propojeni 
jako nejlepší přátelé.
Užívejte si nepřetržitý přístup. Zamykejte a odemykejte dveře svého vozu SEAT Ibiza, kontrolujte jeho 
stav a aktivujte houkačku na dálku.

Média na požádání.
Máte hlavu plnou hudby? Váš vůz ji dokáže 
všechnu přehrát. Poslouchejte, co chcete 
a  kdy chcete díky kompletní online 
konektivitě.

Navigace.
Váš vůz SEAT Ibiza zná všechny vaše oblíbené 
cíle, i všechna místa, která ještě musíte objevit. 
SEAT CONNECT nabízí rychlou a snadnou 
navigaci s možností ukládat si každodenní 
trasy a plánované výlety.

Pořádná podpora.
V případě nehody odešle funkce soukromého 
nouzového volání eCall data o vaší poloze, 
druhu motoru, barvě vozidla a počtu 
cestujících přímo záchranným službám, 
aby vám mohly snadněji a rychleji pomoct.
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Rozpoznávání dopravních značek. 
Sledujte situaci před vozem. Rozpoznávání dopravních 
značek vám bude na digitálním kokpitu SEAT zobrazovat 
aktuální omezení rychlosti jízdy a zákazy předjíždění, 
aby vám nikdy nic neuniklo.

Systém sledování mrtvého úhlu.  
Při předjíždění, ani změně jízdního pruhu si nemusíte 
natahovat krk. Radarové senzory vpředu a vzadu vám 
pomohou sledovat mrtvé úhly. Pokud se cokoli přiblíží 
na méně než 70 metrů, budete vizuálně upozorněni.

Travel Assist pro částečně automatizovanou jízdu. 
Nic není tak skvělé jako pomocná ruka. Funkce systému Travel Assist pro 
částečně automatizovanou jízdu ve výbavě nového modelu SEAT Ibiza 
sledují vaši jízdu a kamerami rozpoznávají značení jízdních pruhů 
a zatáčky.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu.  
Jezděte plynule, jako po kolejích. Asistent pro jízdu 
v jízdním pruhu vám pomůže zůstat ve správném jízdním 
pruhu. Začne-li vůz vyjíždět, systém vás upozorní, abyste 
mohli upravit směr jízdy.

Pohybujte se po 
světě bez starostí.
Žádné obavy, je o vás postaráno. Nový SEAT 
Ibiza je vybaven inovativními asistenčními 
technologiemi, takže se můžete soustředit na to, 
co je důležité – na zábavu.
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ST
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Nabídka výbav.

Jedinečné styly a osobní výběr. Všichni máme vlastní 
představy o tom, jak chceme cestovat. Nový SEAT Ibiza 
proto nabízíme ve 4 elegantních výbavách, aby vaše 
jízda probíhala podle vašeho rytmu.

22



Skvělý sportovní vzhled.

Výbava FR.

Zapůsobte na své přátele vozem SEAT Ibiza, který jezdí stejně 
dynamicky, jako vypadá. Výbava FR kombinuje sportovní 
designové detaily s vylepšenými sportovními výkony, 
a tím vám poskytne optimální zážitky z jízdy.

Ponořte se do světla. 
Co je lepšího než společné cestování 
s nejlepšími přáteli ve vašem voze SEAT Ibiza? 
Jízda ve společnosti nejlepších přátel ve voze 
SEAT Ibiza s otevřeným střešním oknem.

Vše se odehrává uvnitř. 
Sportovní výkony dokonale ladí s optimálním 
designem interiéru. Čalounění z velmi kvalitní 
tkaniny ve výbavě FR umožní všem pohodlné 
sezení s maximální oporou těla v příčném směru.
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Koupejte se v basech. 
Dopřejte své posádce zážitky z mimořádně kvalitního poslechu díky 
prvotřídnímu audiosystému BeatsAudio®. Sedm prémiových 
reproduktorů, fantastický subwoofer a  výkonný 300W zesilovač 
dodají všem vašim oblíbeným skladbám nevšední hloubku a čistotu.

Progresivní rytmus. 
Buďte v souladu se silnicí. Pro výbavu FR se na 
přání dodávají nová broušená 18" kola z lehké 
slitiny, s nimiž zažijete ještě plynulejší 
a sportovnější jízdu.

Individualizujte si své cestování.
Vůz máte plný přátel, tak jim dopřejte pořádnou 
jízdu. Na výběr máte čtyři jízdní režimy systému 
SEAT Drive Profile, které upravují reakce 
motoru, charakteristiku řízení a nastavení vozu. 
V režimu Sport zažijete model SEAT Ibiza v jeho 
vrcholné formě díky ještě dynamičtějším 
výkonům.

Nejvyšší úroveň kontroly.
Multifunkční sportovní volant má věnec obšitý kůží Nappa 
a jedinečný design s exkluzivním logem FR. Vyspělé ovládací 
prvky vám umožní nastavovat audiosystém a navigační 
funkce, aniž byste museli pouštět volant.
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Výbava Xcellence.

Ukažte svým přátelům svůj cit pro mimořádnou eleganci. 
Výbava Xcellence posouvá nový model SEAT Ibiza na 
zcela novou úroveň sofistikovanosti. Vaši jízdu transformuje 
řada výjimečných designových prvků i nejmenších detailů.

Jízda 
v nejlepším rytmu.

Ryzí kvalita.
Jezděte s naprostou jistotou. Nový SEAT Ibiza 
s výbavou Xcellence má rámečky ventilačních 
výdechů v odstínu Burgundy, které dodají 
interiéru vašeho nového vozu SEAT Ibiza ještě 
více sofistikovanosti.

Vždy na správné cestě.
Je jako přítel, na kterého se můžete vždy 
spolehnout. 10,25" digitální kokpit 
s  online navigací vás povede vždy 
správným směrem a nabídne vám 
nejlepší cestu do každého cíle.
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Každá party potřebuje osvětlení.
Budete zářit. S Full LED předními světlomety, 
dodávanými pro výbavu Xcellence na přání, 
získáte dokonalé osvětlení vozovky pro bezpečnou 
jízdu i za nepříznivých podmínek.

Změňte si atmosféru. 
Najděte si správný odstín a nastavte si intenzitu světla 
systému ambientního osvětlení interiéru v prostoru pro nohy, 
na dveřích a ventilačních výdeších nového modelu SEAT Ibiza, 
aby ladil s vaší současnou náladou.

Detaily, které rozhodují.
Nastupujte do svého vozu SEAT Ibiza, aniž byste 
museli vyndavat klíčky z kapsy. Bezklíčkový 
přístupový systém KESSY oceníte i v případech, 
kdy budete mít obě ruce plné.

Stabilita, síla a elegance.
Vaši přátelé budou oslněni, až k nim přijedete 
na  těchto kolech. Výbavu Xcellence si můžete 
na přání završit 17" koly v odstínu Nuclear šedá.
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Přijeďte do cíle 
opravdu stylově.

Výbava Style.

Vyjeďte si se svými přáteli na výlet v dokonalém stylu. Výbava 
Style vám nabízí výběr elegantních kol z lehké slitiny spolu 
s dynamickým vnějším designem a komfortním interiérem jako 
ideálním místem pro všechny lidi, které máte rádi.

Parkujte komfortně. 
Zadní parkovací senzory vám ukážou, jak blízko jste 
od ostatních vozidel nebo okolních překážek. 
Při  manévrování a couvání na parkovací místo 
budete mít všechno pod dokonalou kontrolou.

Správná třešnička na dortu.
Proč by nemohly být věci sofistikované? Ozdobné 
rámečky ventilačních výdechů v šedém odstínu 
dodají interiéru nového modelu SEAT Ibiza ve výbavě 
Style ještě ušlechtilejší vzhled.
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Efektivní jízda. 
Na přání si můžete zvolit 16" kola z lehké slitiny v odstínu Nuclear 
šedá, s nimiž si budete každý den užívat plynulou jízdu díky jejich 
nadčasovému vzhledu a nízké hmotnosti.

Pocit kvality a kontroly.  
Užívejte si stylu, komfortu a skvělého pocitu při 
držení kůží obšitého multifunkčního volantu, jehož 
prostřednictvím budete mít naprostou kontrolu nad 
jízdou i vaší hudbou. 

Chladivý vánek, příjemné teplo.
Ať je venku jakkoli, automatická klimatizace Climatronic udrží 
v  interiéru teplotu přesně podle vašich představ. Vaši přátelé 
vám poděkují později.

Budete zářit. 
EcoLED světlomety jsou zárukou, že na ostatní 
zapůsobíte při každém kroku odvážným stylem, 
který nezná hranic. Díky inovativní Eco 
technologii budete svítit s nižší spotřebou 
elektrické energie a po delší dobu.
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Výbava Reference.

Rytmus spolehlivosti, tep temperamentního designu. Využijte vše na maximum 
s výbavou Reference, která vám nabízí bezpečnost, styl a přístup k široké škále 
moderních funkcí, abyste mohli naložit kamarády, pustit nahlas oblíbené 
melodie a vyrazit ven.

Vše potřebné.

Správná třešnička na dortu.
Kořením designu ventilačních výdechů 
je ozdobné žluté obložení, které dodává 
interiéru specifický charakter 
a  umocňuje energický design, 
jenž je pro model SEAT Ibiza typický.

Řiďte bezpečně a ve střehu.
Díky senzoru únavy řidiče vyvolají nevyzpytatelné 
odchylky v řízení a jízdě v jízdním pruhu zvukové 
a  vizuální upozornění, které se zobrazuje přímo 
v zorném poli řidiče na analogovém přístrojovém štítu.
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15"
15" ENJOY
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
BRILLIANT STŘÍBRNÁ
St R

15" URBAN
OCELOVÁ KOLA

R

15"
15" ENJOY

15" URBAN

16"
16" DESIGN
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
BRILLIANT STŘÍBRNÁ
XC

16" DESIGN II
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
NUCLEAR ŠEDÁ, BROUŠENÁ
St

16"Kola.

17"
17" DYNAMIC
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
BRILLIANT STŘÍBRNÁ
FR

17" DYNAMIC II
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
NUCLEAR ŠEDÁ, BROUŠENÁ
XC

17" DYNAMIC III
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
ČERNÁ, BROUŠENÁ
XC St

17" DYNAMIC
KOLA Z LEHKÉ SLITINY

17" DYNAMIC II
KOLA Z LEHKÉ SLITINY

17" DYNAMIC III
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
ČERNÁ, BROUŠENÁ

18" PERFORMANCE III
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
SPORT ČERNÁ, BROUŠENÁ
FR XC St

18"
18" PERFORMANCE 
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
LESKLE ČERNÁ, BROUŠENÁ
FR

18" PERFORMANCE IV 
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
ČERNÁ, BROUŠENÁ
XC St

18" PERFORMANCE II
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
R ČERNÁ, BROUŠENÁ
FR

18" PERFORMANCE II
KOLA Z LEHKÉ SLITINY

18" PERFORMANCE III
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
SPORT ČERNÁ, BROUŠENÁ

18" PERFORMANCE 
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
LESKLE ČERNÁ, BROUŠENÁ

18" PERFORMANCE IV 
KOLA Z LEHKÉ SLITINY
ČERNÁ, BROUŠENÁ

FR FR

Xcellence XC

Style St

Reference R

Standardní výbava 
Výbava na přání 
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Barvy.

CANDY BÍLÁ¹ MIDNIGHT ČERNÁ²

ASPHALT MODRÁ²SAPPHIRE MODRÁ² FR  XC  St

FR  XC  St  R NEVADA BÍLÁ² FR  XC  St  R URBAN STŘÍBRNÁ² FR  XC  St  R

FR  XC  St  RPURE ČERVENÁ¹ FR  XC  St  R

MAGNETIC ŠEDÁ² FR  XC  St  R FR  XC  St  R

FR FR  
Xcellence XC  

Style St  
Reference R

Standardní výbava   
Výbava na přání   

¹ Nemetalický lak .
² Metalický lak.

DESIRE ČERVENÁ² FR  XC  St
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Čalounění.

SPORTOVNÍ SEDADLA, TKANINA LE MANS FR KOMFORTNÍ SEDADLA, TKANINA NAO XC KOMFORTNÍ SEDADLA, TKANINA COMO St

KOMFORTNÍ SEDADLA, TKANINA ACERO R SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ DINAMICA® FR SPORTOVNÍ SEDADLA, ČERNÁ DINAMICA® XC

FR FR  
Xcellence XC  

Style St  
Reference R

Standardní výbava   
Výbava na přání   
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Zařaďte vyšší 
rychlost.

Nový SEAT Ibiza je sám o sobě skvělý a připravený pro 
každé dobrodružství, ale to neznamená, že některé věci 
nebudete chtít změnit podle svých představ. Objevte 
široký sortiment příslušenství, které bylo speciálně 
navrženo na míru vašeho nového vozu SEAT Ibiza.
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Úpravy 
na míru.
Toužíte po ještě ušlechtilejších detailech? Díky nim bude vaše 
nová Ibiza ještě jedinečnější. Individualizujte si exteriér řadou 
výjimečných detailů.

Ochranné obložení bočních dveří. 
Tímto elegantním, aerodynamickým ochranným 
obložením bočních dveří dodáte vnějšímu designu 
vašeho nového vozu SEAT Ibiza jemnou symetrii.

Přední spojler. 
Zakončete přední nárazník ohromujícím spojlerem, 
který umocní styl a sportovnost exteriéru vašeho 
nového vozu Ibiza.
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Úpravy na míru.
Není nic úžasnějšího, než když jste skvěle připraveni podávat 
výkony. Vybavte svůj nový SEAT Ibiza řadou příslušenství 
a doplňků, s nimiž budete cestovat v ještě sportovnější atmosféře.

Zadní spojler. 
Proč nebýt ještě nápadnější? Tento elegantní spojler 
vylepší aerodynamické vlastnosti vašeho nového vozu 
SEAT Ibiza a současně umocní jeho sportovní vzhled, 
abyste na své kamarády udělali opravdu silný dojem.

Zadní difuzor. 
Vylepšete proudění vzduchu a zdokonalte vzhled svého 
vozu integrovaným aerodynamickým zadním difuzorem 
v elegantní stříbrné barvě.
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Interiér.
Skvělý vzhled a chytré cestování. Užívejte si 
rozmanité příslušenství, s nímž bude doba 
strávená na cestách ještě mnohem příjemnější.

Síť mezi sedadly. 
Všechno budete mít blízko po ruce. Tato síť mezi 
sedadly je vybavena souborem praktických kapes, do 
nichž si mohou cestující přehledně odkládat všechny 
důležité věci, které potřebují pro cestování.

Hliníkové pedály a opěrka nohy. 
Tyto pedály jsou spolu s opěrkou nohy vyrobeny 
z  ušlechtilé oceli a doplněny protiskluzovými 
pryžovými prvky, aby bylo jejich ovládání ještě 
bezpečnější a jistější. Tímto příslušenstvím umocníte 
sportovní atmosféru ve svém kokpitu.
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Ochrana.
Svůj vůz už máte. Nyní ho můžete udržovat ve špičkovém stavu. Chraňte 
svůj nový vůz SEAT Ibiza před každodenními ťukanci, šrámy, nečistotami 
a prachem naší kompletní řadou ochranného příslušenství.

Lapače nečistot vpředu a vzadu. 
Vydejte se pokaždé na cestu s čistým vozem. Těmito 
lapači nečistot vpředu a vzadu dopřejete svému 
novému vozu Ibiza maximální ochranu. 

Otočná rohož 
do zavazadlového prostoru. 
Naložte všechno dovnitř úplně bez starostí. Tato 
otočná rohož má na jedné straně koberec a z opačné 
strany plastový povrch, takže zavazadlový prostor 
vašeho vozu Ibiza snadno ochráníte před poškozením 
a znečištěním.

Přepážky do zavazadlového prostoru. 
Zavazadlový prostor perfektně rozdělíte teleskopickými 
tyčemi, které snadno připevníte k podlaze. Vše tak 
zůstane za jízdy na svém místě.
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Přeprava 
nákladu.
Toužíte po svobodě a divokých radovánkách ve sněhu? 
Naložte své kamarády a vydejte se do hor se svým 
novým vozem SEAT Ibiza.

Nástavec nosičů lyží Xtender. 
Nastal čas pro rychlý útěk z každodenní rutiny? To je skvělé. 
Lyže a snowboardy snadno naložíte na střechu pomocí 
jednoho tlačítka u tohoto nástavce nosičů lyží. A stejně 
jednoduše je i ze střechy sundáte.

Nosič lyží.
Máte vůz plný kamarádů? Na nosič lyží SEAT, 
který skvěle ladí s vaším modelem SEAT Ibiza, naložíte 
4 až 6 párů lyží nebo 2 až 4 snowboardy. 
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Přeprava 
nákladu.
Dopřávejte si maximální potěšení z jízdy v jedné stopě a vydávejte se 
na výpravy se svými jízdními koly. Cyklistické příslušenství SEAT vám 
umožní rychlé naložení jízdních kol a jejich bezpečnou přepravu.

Nosič jízdních kol na tažné zařízení. 
Tento sklopný kovový nosič připevníte k tažnému zařízení vašeho 
nového vozu Ibiza. Při vašich dobrodružných výpravách na něm 
snadno přepravíte 2 jízdní kola.

Nosič jízdních kol.
Ideální řešení pro vášnivé cyklisty. Tento horní nosič se přizpůsobí 
tvarům vašeho jízdního kola a zahrnuje rameno pro zajištění rámu. 
Přeprava je díky tomu po všech stránkách ještě bezpečnější.
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Přeprava 
nákladu.
Nový SEAT Ibiza nejenže doveze vás a všechny vaše známé 
do cíle, ale také vám umožní vzít si s sebou všechno potřebné.

Nosič surfových prken. 
Tento nosič se přizpůsobí tvarům vašeho surfového 
prkna, aby zajistil jeho bezpečnou přepravu. I když 
se za vlnami vydáte na poslední chvíli, s tímto 
příslušenstvím poběží vše jako po másle.

Střešní box. 
Ať prší, nebo svítí slunce, přepravujte všechno, 
co  potřebujete, s dokonalou ochranou před 
povětrnostními vlivy. Tento aerodynamický střešní box 
snadno smontujete a využijete jako ideální řešení pro 
velkolepé výpravy.

Střešní příčníky. 
Toto všestranné příslušenství pro přepravu nákladu vám 
umožní naložit sportovní náčiní na střechu vašeho 
nového vozu SEAT Ibiza. Příčníky si můžete podle potřeby 
dále individualizovat použitím dodatečných nosičů.
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Příslušenství 
pro domácí 
mazlíčky.
Předpokládáme, že chcete příjemné chvíle sdílet s celou svou rodinou. 
Proč si tedy nevybavit váš nový vůz SEAT Ibiza skvělým příslušenstvím 
pro domácí mazlíčky?

Popruhy pro psa. 
Svézt můžete i své čtyřnohé přátele bez ohledu na to, 
jak jsou velcí. Originální popruhy pro psy se dodávají 
ve všech velikostech od malých až po extra velké a jsou 
vhodné pro psy s hmotností od 2 do 40 kg. 

Dělicí přepážka pro domácí mazlíčky. 
Tato odnímatelná přepážka odděluje kabinu pro cestující od 
zavazadlového prostoru a poskytuje ještě vyšší míru ochrany. Bezpečně 
s ní mohou cestovat například i vaši domácí mazlíčci.
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Všechno uděláme, 
všechno pojistíme, 
všechno vyřídíme.

Vždy vám poskytujeme všechny potřebné informace 
předem. To se týká také poprodejních služeb, které vám 
zajistí naprostý pocit jistoty. Můžete tak věnovat více času 
opravdovému životu a užívat si jízdu.
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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.

SEAT Pojištění.
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.

Servisní balíčky. 
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.

Prodloužená záruka.
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.

Mobilita.
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.
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Ekologické 
informace.

Move to ZERO – ekologická mise značky SEAT
 Změna klimatu.    Omezené zdroje.   Kvalita ovzduší.   Soulad s životním prostředím.

Kvalita ovzduší
Vznětové motory jsou vybaveny optimalizovaným 
systémem čištění výfukových plynů, systémem 
selektivní katalytické redukce SCR (Selective 
Catalytic Reduction), který minimalizuje emise 
oxidů dusíku vstřikováním AdBlue®.

Sedadla
Nové složení polyuretanové pěny snižuje emise 
těkavých organických látek v interiéru až 
o 50 %.

Materiály z obnovitelných 
zdrojů a recyklované materiály
V různých dílech vozidla používáme materiály 
z  obnovitelných zdrojů (bavlna, přírodní 
kaučuk nebo celulóza) a také materiály 
recyklované (plasty).

Aerodynamika 
Vylepšená aerodynamika vozidla díky 
optimalizovanému designu karoserie, kol 
a  chladicí soustavy.

Výrobní proces
Mezi roky 2010 a 2020 jsme snížili emise CO2 na 
každý vyrobený vůz o 45 %.
Spotřeba energie na jeden vůz rovněž klesla, a to 
o 1 %. Navíc jsme dosáhli 28% snížení spotřeby vody 
na jeden vůz a 64% poklesu množství odpadu, který 
vzniká při výrobě jednoho vozu. Část tepla 
potřebného pro vypalování laků ve vypalovacích 
a  sušicích pecích získáváme rekuperací zpět. Toto 
teplo následně používáme mimo jiné k vyhřívání 
budov, k zahřívání nejrůznějších lázní ve výrobním 
procesu nebo k provozu absorpčních chladicích 
zařízení.

Jízdní režim SEAT Eco
Režim ECO umožňuje styl řízení, který snižuje 
spotřebu paliva a emise úpravou parametrů 
motoru a převodovky.

Pneumatiky
Pneumatiky s nízkým valivým odporem mají  nižší 
součinitel valivého odporu.

Osvětlení
Použití výhradně LED diod v předních 
světlometech a u některých verzí i v zadních 
svítilnách výrazně snižuje spotřebu elektrické 
energie, prodlužuje očekávanou životnost 
světlometů a zvyšuje jejich efektivitu.

Karoserie
Vysokopevnostní ocel společně s technologií 
tváření za tepla včetně tvrzení umožňuje 
vyrábět lehčí karoserii z tenčích plechů, která si 
však zároveň zachovává všechny požadované 
mechanické vlastnosti.

Motory
Motory TGI používají téměř výhradně stlačený 
zemní plyn (CNG) a pro nouzové situace mají 
zásobu pouhých 9 litrů benzinu. Motory TGI 
mohou spalovat rovněž zemní plyn 
z  obnovitelných zdrojů, což umožňuje snížení 
emisí CO2 (od těžby po spotřebu) o cca 80 %.Move to ZERO – ekologická mise značky SEAT

 Změna klimatu.    Omezené zdroje.   Kvalita ovzduší.   Soulad s životním prostředím.
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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 (13. 9. 2021), 

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 https://www.seat.cz/servis-a-prislusenstvi/dalsi-informace/recyklace nebo kontaktujte 

Callparts Recycling GmbH ČR – http://callparts.cz/. 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 2022, který se vyrábí od 25. týdne 

2021. 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).
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