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INTERNAL

Leasing Moc Niskich Rat

od 913 zł netto
bez wpłaty własnej

Leasing Moc Niskich Kosztów

suma opłat od 106%
okres finansowania do 60 miesięcy

SEAT FINANCIAL SERVICES.

LEASING MOC NISKICH KOSZTÓW: Suma opłat 102% dostępna jest dla następujących parametrów leasingu: opłata wstępna: 20%, okres leasingu: 36 miesięcy, wartość wykupu: 36 miesięcy - 1%. Oferta dla przedsiębiorców.

LEASING MOC NISKICH RAT – podana kwota stanowi miesięczną ratę netto Leasingu Moc Niskich Rat. Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna: 0%, okres leasingu: 48 miesięcy, roczny przebieg 10 000 km, finalna rata określona w umowie. Oferta dla przedsiębiorców.

Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla
oferty SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Pod nazwą SEAT Financial Services oferowane są usługi
bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działające jako
agenci ubezpieczeniowi).

Promocyjne finansowanie.



INTERNAL

Dla wersji Style/Full LED1

• Czujniki parkowania z tyłu
• Pakiet Spring Light I: automatyczna 

klimatyzacja Climatronic z filtrem Air Care, 
czujnik zmierzchu, funkcja opóźnionego 
włączania świateł „Coming and Leaving
Home”, automatycznie ściemniające się 
lusterko wsteczne, elektrycznie 
regulowane i podgrzewane lusterka 
boczne

• Pakiet schowków: podłokietnik z przodu, 
zamykany schowek pod fotelem pasażera 
i półka pod fotelem kierowcy, siatka w 
bagażniku

Wartość pakietu: 4 640 zł

Zyskujesz: 3 641 zł

Dla wersji Xperience2

• Pakiet wspomagania jazdy M dla 
samochodów z Navi System: Asystent 
świateł drogowych High Beam Assist, 
Aktywny tempomat [ACC], System 
rozpoznawania znaków drogowych

• Pakiet zimowy: podgrzewane przednie 
fotele, fotel kierowcy i pasażera z 
regulacją wysokości, elektrycznie 
regulowane, podgrzewane i składane 
lusterka boczne

• Tapicerka Dinamica®

Wartość pakietu: 4 497 zł

Zyskujesz: 1 998 zł

Cena pakietu: 999 zł Cena pakietu: 2 499 zł

Pakiety promocyjne

Dla wersji FR

• Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica 
przyrządów z kolorowym ekranem TFT

• Beats Sound System: system audio klasy 
premium ze wzmacniaczem, subwooferem
i 6 głośnikami 

• Pakiet schowków: podłokietnik z przodu, 
zamykany schowek pod fotelem pasażera 
i półka pod fotelem kierowcy, siatka w 
bagażniku

• 18-calowe dojazdowe koło dojazdowe

Wartość pakietu: 4 997 zł

Zyskujesz: 2 498 zł

Cena pakietu: 2 499 zł

Obowiązuje do wyczerpania zapasów. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki SEAT.
1 Pakiet Comfort+ dla Style/Full LED zawiera Czujniki parkowania z tyłu, które można zamienić na Pakiet Vision Plus za dopłatą 2 030 zł.
2 Pakiet Comfort+ dla Xperience zawiera Pakiet wspomagania jazdy M, który można zamienić na Pakiet wspomagania jazdy XL za dopłatą 704 zł.

Cena pakietu z ostatnich 30 dni: 999 zł Cena pakietu z ostatnich 30 dni:  2 499 zł Cena pakietu z ostatnich 30 dni:  2 499 zł
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Cennik Arona

SEAT FINANCIAL SERVICES.

LEASINGMOCNISKICH RAT – podana kwota stanowi miesięczną ratę netto Leasingu Moc Niskich Rat. Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna: 0%, okres leasingu: 48 miesięcy, roczny przebieg 10 000 km, finalna rata określona w umowie. Oferta dla przedsiębiorców.

Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość
netto rat dla oferty SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Pod nazwą SEAT Financial Services
oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis
Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).

Leasing Moc Niskich Rat

Już od 913 zł netto / mies.

bez wpłaty własnej

/ Obowiązuje od 02.01.2023

z ratami w Leasingu Moc Niskich Rat dla przedsiębiorców bez wpłaty własnej Rok modelowy 2023

Benzyna Reference Style
z rabatem 3 000 zł

Full LED
z rabatem 3 000 zł

Xperience
z rabatem 3 000 zł

FR
z rabatem 3 000 zł

1.0 TSI 95 KM
manualna - 5 biegowa

rata na m-c netto / 
cena brutto

940 zł / 81 700 zł 913 zł /
81 600 zł
84 600 zł
81 600 zł

959 zł /
85 600 zł
88 600 zł
85 600 zł

1 040 zł /
92 600 zł
95 600 zł
92 600 zł

-

1.0 TSI 110 KM
manualna - 6 biegowa

rata na m-c netto / 
cena brutto - 941 zł /

84 000 zł
87 000 zł
84 000 zł

987 zł /
88 000 zł
91 000 zł
88 000 zł

1 067 zł /
95 000 zł
98 000 zł
95 000 zł

1 107 zł /
98 500 zł
101 500 zł
98 500 zł

1.0 TSI 110 KM DSG
automatyczna - 7 biegowa

rata na m-c netto / 
cena brutto - 1 043 zł /

92 900 zł
95 900 zł
92 900 zł

1 089 zł /
96 900 zł
99 900 zł
96 900 zł

1  170 zł /
103 900 zł
106 900 zł
103 900 zł

1 214 zł /
107 800 zł
110 800 zł
107 800 zł

1.5 TSI 150 KM DSG
automatyczna - 7 biegowa

rata na m-c netto / 
cena brutto - - - - 1 327 zł /

116 100 zł
119 100 zł
116 100 zł

*Cennik obowiązuje dla zamówień z oferty magazynowej samochodów wyprodukowanych w roku produkcji 2022. Niektóre warianty (wersja wyposażenia i/lub 
silnik) mogą być niedostępne. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

Ceny przekreślone to ceny przed rabatem. Rabat 3000 zł dostępny jest w wersji Style, Full LED, Xperience i FR.  Rabatu udziela sprzedawca. Rabat dostępny jest u wybranych dealerów biorących udział w akcji 
promocyjnej. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Cena w kolorze szarym to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem oferty promocyjnej.
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Cennik Arona

Kredyt Moc Niskich Rat już

od 1 276 zł brutto / mies.

bez wpłaty własnej

/ Obowiązuje od 02.01.2023

z ratami w Kredycie Moc Niskich Rat dla klientów indywidualnych bez wpłaty własnej

SEAT FINANCIAL SERVICES:

KREDYT MOC NISKICH RAT – podana kwota stanowi miesięczną ratę brutto Kredytu Moc Niskich Rat. Parametry przyjęte do kalkulacji raty: opłata wstępna: 0%, okres leasingu: 48 miesięcy, roczny przebieg 10 000 km, finalna rata określona w umowie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,81%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 122 686 zł, całkowita kwota do zapłaty 170 736 zł, oprocentowanie zmienne 7,72%, całkowity koszt kredytu 48 049 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 35 094 zł, ubezpieczenie

komunikacyjne na 1. rok 4 700 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 8 255 zł, 47 miesięcznych rat równych po 1 719 zł; rata finalna 88 240 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.09.2022 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele SEAT-a i CUPRA przy skorzystaniu z ubezpieczenia

komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Oferta pakietu ubezpieczeń na 1. rok,

obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc Niskich Rat. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie jest wiążący. Zawarte w tym dokumencie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 1 ust. 2 oraz art. 5561 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z

o.o. o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Rok modelowy 2023

Benzyna Reference Style
z rabatem 3 000 zł

Full LED
z rabatem 3 000 zł

Xperience
z rabatem 3 000 zł

FR
z rabatem 3 000 zł

1.0 TSI 95 KM
manualna - 5 biegowa

rata na m-c brutto / 
cena brutto

1 310 zł / 81 700 zł 1 276 zł /
81 600 zł
84 600 zł
81 600 zł

1 340 zł /
85 600 zł
88 600 zł
85 600 zł

1 452 zł /
92 600 zł
95 600 zł
92 600 zł

1.0 TSI 110 KM
manualna - 6 biegowa

rata na m-c brutto / 
cena brutto - 1 315 zł /

84 000 zł
87 000 zł
84 000 zł

1 379 zł /
88 000 zł
91 000 zł
88 000 zł

1 491 zł /
95 000 zł
98 000 zł
95 000 zł

1 547 zł /
98 500 zł
101 500 zł
98 500 zł

1.0 TSI 110 KM DSG
automatyczna - 7 biegowa

rata na m-c brutto / 
cena brutto - 1 457zł /

92 900 zł
95 900 zł
92 900 zł

1 521 zł /
96 900 zł
99 900 zł
96 900 zł

1 634 zł /
103 900 zł
106 900 zł
103 900 zł

1 696 zł /
107 800 zł
110 800 zł
107 800 zł

1.5 TSI 150 KM DSG
automatyczna - 7 biegowa

rata na m-c brutto / 
cena brutto - - - - 1 850zł /

116 100 zł
119 100 zł
116 100 zł

*Cennik obowiązuje dla zamówień z oferty magazynowej samochodów wyprodukowanych w roku produkcji 2022. Niektóre warianty (wersja wyposażenia i/lub 
silnik) mogą być niedostępne. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
Ceny przekreślone to ceny przed rabatem. Rabat 3000 zł dostępny jest w wersji Style, Full LED, Xperience i FR.  Rabatu udziela sprzedawca. Rabat dostępny jest u wybranych dealerów biorących udział w akcji 
promocyjnej. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Cena w kolorze szarym to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem oferty promocyjnej.
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Systemy wspomagające kierowcę Reference Style Full LED Xperience FR

Tempomat 1227 . . . .
Pakiet wspomagania jazdy S

System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją 
ochrony pieszych i rowerzystów
Asystent pasa ruchu Lane Assist
Ogranicznik prędkości
Asystent podjazdu (Hill Hold Control)
Funkcja rekomendacji zmiany biegów

. . . . .

Pakiet wspomagania jazdy M dla samochodów z Media System1

Aktywny tempomat (ACC)
Asystent świateł drogowych High Beam Assist

- 1259 1259 1259 1259

Pakiet wspomagania jazdy M dla samochodów z Navi System2

Aktywny tempomat (ACC)
Asystent świateł drogowych High Beam Assist
System rozpoznawania znaków drogowych

- 1259 1259 1259 1259

Pakiet wspomagania jazdy XL dla samochodów z Navi System2

Asystent świateł drogowych High Beam Assist
Aktywny tempomat (ACC)
Asystent aktywnego utrzymania pasa ruchu Lane Assist Plus
Asystent podróży z asystentem jazdy w korku Travel Assist
System rozpoznawania znaków drogowych

- - - 1963 1963

SEAT Drive Profile - - - 554 .
Czujniki parkowania z tyłu - 1705 1705 . .
Pakiet Vision Plus

Czujniki parkowania z tyłu i przodu
Asystent parkowania
Kamera cofania

- 3735 3735 2739 .

SEAT Arona.
Wyposażenie

Asystent parkowania 3 

6 poduszek powietrznych

ABS – Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ESC – Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
ASR – Układ kontroli trakcji

EDL – Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
BAS – Funkcja wspomagania hamowania awaryjnego
HBA – Hydrauliczne wspomaganie hamowania

1 Dla wersji Xperience i FR dostępne tylko w przypadku zamówienia pakietu redukującego Navi System ze standardu. 
2 Wymaga zamówienia Navi System. Wyklucza się z pozostałymi pakietami wspomagania jazdy.

Bezpieczeństwo Reference Style Full LED Xperience FR

ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA . . . . .
Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera . . . . .
Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera . . . . .
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera . . . . .
Poduszki powietrzne kurtynowe . . . . .
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach . . . . .
System przypominający o konieczności zapięcia pasów na przednich fotelach . . . . .
Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1) . . . . .
System kontroli ciśnienia w oponach . . . . .
Aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła awaryjne + migające 
światła STOP)

. . . . .
Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) . . . . .
Alarm wolumetryczny 996 996 996 996 996

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł / ● wyposażenie standardowe /– wyposażenie niedostępne 
3Szczegółowe informacje dotyczące systemu bezpieczeństwa znajdują się na ostatniej stronie cennika.
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Komfort Reference Style Full LED Xperience FR

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu . . . . .
Elektrycznie regulowane lusterka boczne . . . - -

Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne - - - . .
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 1 - - - -470 -470

Klimatyzacja manualna Climatic . . . - -

Brak czujnika deszczu oraz automatycznie ściemniającego się lusterka wstecznego 1 - - - -590 -590

Pakiet Spring Light I
Automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem AirCare
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- 1690 1690 - -

Pakiet Spring Light II
Automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem AirCare
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

- 2149 2149 - -

Pakiet Spring Light III
Automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem AirCare
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- 2266 2266 . .

Pakiet Spring
Automatyczna klimatyzacja Climatronic z filtrem AirCare
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

- 2739 2739 - -

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki) . . . . .
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY - 1423 1423 . 1423

Analogowa tablica przyrządów z ekranem komputera pokładowego2 bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty

Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 8” 2 . . . . .
Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25” - 1262 1262 1262 1262

Pakiet zimowy Light3

Podgrzewane przednie fotele
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- 2277 2277 - -

Pakiet zimowy4

Podgrzewane przednie fotele
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne

- 2749 2749 1743 1743

Automatycznie ściemniające się 
lusterko wsteczne

BeatsAudio

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł / ● wyposażenie standardowe /– wyposażenie niedostępne 

Z powodu globalnego kryzysu dostępności półprzewodników wprowadzona została tymczasowa alternatywna:
1 Pakiet eliminuje ze standardu podany element wyposażenia, tym samym obniża cenę pojazdu o podaną kwotę (dostępne do odwołania). O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

2 Analogowy Kokpit (dostępny do końca 2022 roku). O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
3 Pakiet Zimowy Light wyklucza zamówienie Pakietu Spring lub Pakietu Spring Light II.
4  Dla wersji Style i Full LED Pakiet Zimowy wyklucza zamówienie Pakietu Spring Light I lub Pakietu Spring Light III.
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Elektryczne lusterka 
boczne

Pełne światła LED

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł / ● wyposażenie standardowe /– wyposażenie niedostępne 

Oświetlenie Reference Style Full LED Xperience FR

Przednie światła ecoLED . . - - -

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED . . . . .
Pakiet Full LED:

Pełne przednie reflektory LED z funkcją świateł autostradowych
Światła do jazdy dziennej LED
Tylne światła LED

- 4332 . . .
Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów - 504 . 504 504

Usługi online Reference Style Full LED Xperience FR

SEAT CONNECT dla Media System Colour 1

Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 10 lat)
Zdalny dostęp (subskrypcja na 1 rok)

. . . . .
SEAT CONNECT dla Navi System 2

Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 10 lat)
Zdalny dostęp (subskrypcja na 1 rok)
Usługi multimedialne online (subskrypcja na 1 rok)

- bez dopłaty bez dopłaty . .
1 Po wygaśnięciu subskrypcji klient może odnowić usługi za dodatkową opłatą w systemie multimedialnym lub z poziomu aplikacji SEAT Connect. Szczegóły dotyczące SEAT Connect znajdują się na ostatniej stronie
cennika.
2 Po wygaśnięciu subskrypcji klient może odnowić usługi za dodatkową opłatą w systemie multimedialnym lub z poziomu aplikacji SEAT Connect. Wymaga zamówienia Navi System+ z mapami. Szczegóły dotyczące 
SEAT Connect znajdują się na ostatniej stronie cennika.

Tylne światła LED

Przednie światła 
przeciwmgielne z funkcją 
doświetlania zakrętów

Multimedia Reference Style Full LED Xperience FR

Media System Colour 1

8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy 
Radio
Złącze USB-C
6 głośników
Bluetooth

. . . - -

Navi System 
Nawigacja satelitarna z mapami z możliwością aktualizacji
9,2-calowy kolorowy ekran dotykowy
Radio 
2x złącza USB-C
6 głośników
Bluetooth
Sterowanie głosem
WLAN

- 3655 3655 - -

Media System Colour zamiast Navi System2

8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy 
Radio
Złącze USB-C
6 głośników
Bluetooth

- - - -2741 -2741

Full Link . . . . .
DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie 
cyfrowej 

. . . . .
Schowek z funkcją ładowania bezprzewodowego - 667 667 667 667

BeatsAudio: 6 głośników, subwoofer i Amplifier 300W 3 - 2126 2126 2126 2126

1 W wersji Reference występują 4 głośniki
2 Z powodu globalnego kryzysu dostępności półprzewodników wprowadzona została tymczasowa alternatywna. Pakiet eliminuje ze standardu Navi System, tym samym obniża cenę pojazdu o 2741 zł (dostępne do 
odwołania). O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
3 Wymaga zamówienia koła dojazdowego.
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Wielofunkcyjna kierownica 
obszyta skórą

Funkcjonalny bagażnik 

Fotele i elementy ozdobne Reference Style Full LED Xperience FR

Fotele standardowe . . . . -

Tapicerka Dinamica® 1 - 2241 2241 1495 .
Fotel kierowcy z regulacją wysokości . . . . .
Fotel pasażera z regulacją wysokości - - - . .
Składana i dzielona tylna kanapa . . . . .
Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie . . . . .
Dźwignia hamulca ręcznego obszyte skórą z przeszyciami w kolorze czerwonym - - - - .
Czarna podsufitka - - - . .
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu . . . . .
Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze Honey Mustard . . . - -

Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze Aran Green - - - . -

Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze Daring Red - - - - .
Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze szarym 252 252 252 252 252

1 Dla wersji Style i Full LED z regulacją wysokości fotela pasażera.

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł / ● wyposażenie standardowe /– wyposażenie niedostępne 

Nadwozie Reference Style Full LED Xperience FR

Klamki lakierowane w kolorze nadwozia . . . . .
Relingi dachowe w kolorze czarnym . . . - -

Relingi dachowe w kolorze srebrnym - - - . .
Lusterka lakierowane w kolorze nadwozia . . . - -

Lusterka lakierowane w kolorze dachu - - - . .
Sportowy tylny zderzak w stylistyce FR - - - - .
Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze czarnym . . . - .
Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze aluminium - - - . -

Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium - - - - .
Listwa okien w kolorze chromu - - - . .
Element ozdobny słupka C w kolorze chromu - - - . .
Przyciemniane tylne szyby - 747 . 747 .
Logo FR z przodu i z tyłu samochodu - - - - .
Pakiet RED:

Pasy bezpieczeństwa z przeszyciem w czerwonym kolorze
Zaciski tarcz hamulcowych w kolorze czerwonym
Zawieszenie Dual Ride

- - - - 1864

Preinstalacja do montażu haka holowniczego 776 776 776 776 776

Hak holowniczy 1 3229 3229 3229 3229 3229

Brak oznaczenia modelu, wersji silnikowej i wersji wyposażenia bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty
1 Zawiera 18" koło dojazdowe.

Koła i zawieszenie Reference Style Full LED Xperience FR

16-calowe felgi stalowe URBAN . - - - -

16-calowe felgi aluminiowe DESIGN 2266 . - - -

16-calowe felgi aluminiowe DESIGN z oponami uniwersalnymi 2740 748 - - -

17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC - - - .
17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC SPORT - - - - .
17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC MACHINED - 2265 . - -

18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE MACHINED - - - 2265 -

18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE MACHINED SPORT - - - - 2265

18-calowe koło dojazdowe 364 364 364 364 364

Hamulce tarczowe z przodu . . . . .
Hamulce tarczowe z tyłu dla silników >100KM . . . . .
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SEAT CARE Reference Style Full LED Xperience FR

Pakiet serwisowy na 5 lat lub do przebiegu całkowitego 75.000 km 1, 3 3999 3999 3999 3999 3999

Pakiet serwisowy na 5 lat lub do przebiegu całkowitego 100.000 km 1, 3 4799 4799 4799 4799 4799

5 lat Gwarancji SEAT 2 . . . . .
1 Pakiet serwisowy SEAT oferuje prace przeglądowe zgodnie z planem serwisowym przez pierwszych 5 lat lub do osiągnięcia odpowiedniego przebiegu w zależności od wybranego wariantu. Szczegółowy zakres oraz 

wyłączenia znajdują się w salonach marki SEAT.
2 Wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z limitem 150.000 km, z czego 2 pierwsze lata bez limitu kilometrów.
3 Obowiązuje do wyczerpania zapasów. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki SEAT.

Lakiery Reference Style Full LED Xperience FR

Lakier niemetalizowany w kolorze czerwonym Pure Red bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty

Lakier niemetalizowany w kolorze białym Candy White 1706 1706 1706 1706 1706

Lakiery metalizowane: Urban Silver, Midnight Black, Nevada White, Magnetic Tech, 
Sapphire Blue1

26731 2673 2673 2673 2673

Lakiery metalizowany specjalny: Desire Red, Cliff Grey1 - 3237 3237 3237 3237 1

Dach oraz lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia - . . bez dopłaty bez dopłaty

Dach oraz lusterka zewnętrzne w kontrastującym kolorze2 - 1993 1993 . .
1 Lakier niedostępny dla wskazanej wersji
2 Dach oraz lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia dla wersji Styl i Full LED

Pakiety specjalne Reference Style Full LED Xperience FR

Pakiet Reference+
Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
Czujniki parkowania z tyłu

2192 - - - -

6 lakierów metalizowanych 

Standardowy lakier 
niemetalizowany Pure Red

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł / ● wyposażenie standardowe /– wyposażenie niedostępne 

Kierownice Reference Style Full LED Xperience FR

Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem . - - - -

Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą - . . - -

Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą Nappa - - - . -

Wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta 
skórą Nappa z przeszyciem w kolorze czerwonym z logo FR

- - - - .
Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy dla samochodów ze skrzynią DSG - - - - .
Elementy funkcjonalne Reference Style Full LED Xperience FR

Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na karty i lusterkiem dla kierowcy oraz 
lusterkiem dla pasażera - . . . .
Zamykany schowek w desce rozdzielczej . . . . .
Schowki w panelach drzwi przednich i tylnych . . . . .
Kieszenie w oparciach przednich foteli - - - . -

Gniazdo 12V z przodu . . . . .
Oświetlenie wnętrza . - - - -

Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania . . . . .
Oświetlenie LED przestrzeni na nogi z przodu - - . . .
Oświetlenie LED w przednich drzwiach (kolor biały lub czerwony) - - - . .
Podświetlenie ambientowe nawiewów - - - . .
Siatka na konsoli centralnej od strony pasażera - - - . -

Pakiet schowków
podłokietnik z przodu (tkanina)
zamykany schowek pod fotelem pasażera i półka pod fotelem kierowcy
siatka w bagażniku

- 1245 1245 . 1245

Podwójna podłoga bagażnika . . . . .
Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na karty i lusterkiem dla kierowcy oraz 
lusterkiem dla pasażera - . . . .
Zamykany schowek w desce rozdzielczej . . . . .
Schowki w panelach drzwi przednich i tylnych . . . . .
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Oryginalne 
Akcesoria SEAT
Idealnie dopasowane do Twojego SEAT-a. 

Bądź gotowy na każde wyzwanie.

Belki dachowe ▸
już od 1049zł

◄Mata bagażnika 
już od 309zł

Uchwyt na rower ▸
już od 999zł

◄Dywaniki gumowe         
już od 319zł

◄ Koła zimowe
już od 2490zł

▲ Folia ochronna na zderzak 
już od 179zł

▼ Box Dachowy 400L    
już od 2999zł

Chlapacze ▸
już od 239zł
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Dane techniczne / SEAT Arona

Benzyna
Prędkość maksymalna 

(km/h)
Przyspieszenie 
0-100 km/h (s)

Zużycie paliwa (l/100 km) 
cykl mieszany

Emisja CO2 (g/km)
cykl mieszany

1.0 TSI 95 KM
manualna - 5 biegowa

182 11,5 5,4 – 5,7 123 – 129

1.0 TSI 110 KM
manualna - 6 biegowa

190 10,3 5,3 – 5,7 119 – 129

1.0 TSI 110 KM DSG
automatyczna - 7 biegowa

190 10,1 5,9 – 6,2 134 - 140

1.5 TSI 150 KM DSG
automatyczna - 7 biegowa

210 8,2 6,2 – 6,3 140 – 143

Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
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Perfekcjonizm zrodzony z pasji 
i innowacje pełne emocji.
Tworzymy rozwiązania, 
które pobudzają zmysły.
Nadajemy nowy sens stylistyce.
Ożywiamy technologię.

PLARPMY23PY22W25V01F

www.seat.pl

SEAT Connect - mobilne usługi online, to cyfrowy produkt SEAT SA, Autovía A-2, km 585, 08760 Martorell, składa się z co najmniej jednego lub kilku pakietów usług zgodnie przedstawionym wykazem. Te pakiety usług są dostępne tylko dla aut marki

SEAT. Aby korzystać z SEAT CONNECT, wymagana jest rejestracja w aplikacji SEAT CONNECT za pomocą identyfikatora SEAT ID. Ponadto należy zawrzeć osobną umowę z SEAT SA dotyczącą usług Online w ramach SEAT CONNECT. Korzystanie z

mobilnych usług online SEAT Connect jest możliwe dzięki zintegrowanemu połączeniu internetowemu. Związane z tym koszty transmisji danych na terenie Europy za wyjątkiem usług pakietu Rozrywka Online oraz mobilnego Wi-Fi będzie ponosić firma

SEAT SA w ramach obszaru działania sieci. W celu korzystania z wyżej wykluczonych usług i poszczególnych aplikacji SEAT Connect można nabywać płatne pakiety danych od partnerskiego operatora telefonii komórkowej Cubic Telecom i korzystać z

nich w obszarze działania sieci wielu krajów na terenie Europy. Informacje dotyczące cen i obsługiwanych krajów znajdują się na stronie https://seat.cubictelecom.com.. Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i strumieniowania mediów

za pośrednictwem mobilnego urządzenia końcowego (np. smartfona) z funkcją mobilnego punktu dostępu WLAN. W tym przypadku odpowiednie usługi są dostępne tylko na podstawie istniejącej lub zawartej odrębnej umowy z operatorem telefonii

komórkowej i tylko w obszarze działania określonej sieci komórkowej. Pobieranie danych z Internetu w ramach pakietów danych w zależności od taryfy telefonii komórkowej, a szczególnie w przypadku korzystania z usługi za granicą, może

powodować naliczanie dodatkowych opłat, takich jak np. opłaty roamingowe. Obowiązują również ogólne warunki i postanowienia dotyczące mobilnych usług online SEAT CONNECT firmy SEAT SA. dostępne w aplikacji SEAT CONNECT.

W celu korzystania z bezpłatnej aplikacji SEAT Connect jest potrzebny smartfon z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji danych z istniejącą lub odrębną umową zawartą z operatorem telefonii

komórkowej między użytkownikiem a operatorem telefonii komórkowej. Dostępność opisanych w pakietach pojedynczych usług SEAT Connect zależnie od kraju może przedstawiać się różnie i zależy zarówno od pojazdu,

jak i wyposażenia. Usługi są dostępne przez ustalony okres obowiązywania umowy, a w okresie obowiązywania umowy ich treść może podlegać zmianom lub usługi te mogą zostać odpowiednio dostosowane. Szczegółowe informacje można znaleźć

w aplikacji SEAT CONNECT i u Partnera SEAT. Informacje dotyczące warunków taryfy za usługi komórkowe są dostępne u operatorów sieci komórkowych. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23 %).

Systemy bezpieczeństwa działają wyłącznie w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności przez kierowcę. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy

wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie szczególnej ostrożności.

LEASING MOC NISKICH RAT - Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowana

przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty SEAT i CUPRA Leasing Moc Niskich Rat. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi

oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Pod nazwą SEAT Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział

w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce

oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).

KREDYT MOC NISKICH RAT - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,81%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 122 686 zł, całkowita kwota do zapłaty 170 736 zł, oprocentowanie zmienne 7,72%, całkowity

koszt kredytu 48 049 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 35 094 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 4 700 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 8 255 zł, 47 miesięcznych rat równych po 1 719 zł; rata finalna 88 240 zł. Kalkulacja została dokonana na

dzień 22.09.2022 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele SEAT-a i CUPRA przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Oferta pakietu ubezpieczeń na 1. rok, obowiązuje tylko z ofertą finansowania Kredyt Moc

Niskich Rat. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie jest wiążący. Zawarte w tym dokumencie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 1 ust. 2 oraz art. 5561 2 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Pod nazwą Volkswagen Financial Services

oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis

Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych, specyfikacji, kolorów i cen bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie informacje zawarte

w niniejszej broszurze należy traktować wyłącznie orientacyjnie, gdyż nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 2 Kodeksu cywilnego. Firma

SEAT dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej broszurze były zgodne ze stanem faktycznym na dzień publikacji, jednak zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. W celu uzyskania najnowszych informacji

prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem marki SEAT. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące

ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Z uwagi

na ograniczenia technik drukarskich, kolory przedstawione w niniejszej broszurze mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SEAT są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji

wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki SEAT sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami

ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: www.vw-group.pl/grupa-vgp/ekologia/recykling-pojazdow/.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne

warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić

najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i są wyrażone w złotówkach. Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego –

w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od dnia 02.01.2023 r. do odwołania. Dotyczy aut z roku modelowego 2023 wyprodukowanych w roku 2022.

O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki SEAT.


