
Arona
Nowy SEAT



To nadal życie, 
tylko lepsze.

Rozejrzyj się. Widzisz drogi? Początki? Przeszkody? Możliwości? 
W fi rmie SEAT widzimy świat w całej jego dzikiej i wspaniałej 
okazałości. Tacy już jesteśmy. Pochodzimy z miejsca, które 
tętni kreatywnością i pozytywną energią. Z miejsca, w którym 
„oryginalne” oznacza „gotowe”. Właśnie dlatego wszystko, czego 
dotkniemy – od samochodów, przez rowery, po nowoczesne 
rozwiązania mobilne – pomaga Ci żyć łatwiej, radośniej i śmielej.
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Daj się
ponieść.

Wszechstronny miejski SUV przeprojektowany z myślą o tych, 
którzy chcą się bardziej wyróżnić, żyć intensywniej i działać 
spontanicznie. Weź ze sobą pasję i ruszaj przed siebie – nigdy 
nie wiesz, dokąd Cię ona zaniesie, gdy dasz się ponieść.
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Poznaj swojego 
towarzysza 
przygód.

Czasami wielkie rzeczy wymagają jedynie 
małego kroku.
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Pełniejsza linia, dopełniona przeprojektowaną osłoną 
chłodnicy, nowym przednim zderzakiem oraz pełnymi 
przednimi światłami LED, nadaje przedniej części 
samochodu oryginalnego charakteru. Dodaj do tego 
sportową linię, spojler dachowy i 18-calowe felgi 
aluminiowe, które poprawiają również prowadzenie 
samochodu. I jeszcze to ręcznie pisane logo. Bo każde 
dzieło sztuki wymaga podpisu.

Nowa twarz 
miejskiej 
wszechstronności.
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Przestrzeń na 
Twoje małe 
obsesje.

Miękkie i wygodne wykończenie dla osób żyjących 
pełnią życia. Stylowe wnętrze samochodu jest 
wyposażone w nową deskę rozdzielczą i kierownicę 
obszytą skórą Nappa oraz zapewnia wystarczająco 
dużo miejsca na Twoje najskrytsze pasje. Oświetlenie 
LED wokół wylotów powietrza gwarantuje 
niepowtarzalny nastrój w kabinie samochodu.
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Większy wyświetlacz pozwala widzieć dalej 
i osiągać więcej. Nowy ekran dotykowy o przekątnej 
9,2 cala zdaje się płynąć po desce rozdzielczej, 
zbliżając niezbędne elementy do Twojej linii wzroku 
oraz poprawiając widoczność, funkcjonalność 
i bezpieczeństwo. A ekran o przekątnej 10,25 cala 
zapewnia lepszy widok map oraz bieżące 
aktualizacje warunków na drodze. A ponadto nie 
potrzebujesz ładowarki – wystarczy, że położysz 
telefon na module Connectivity.

Zawsze 
na radarze.

WIP

14



Łączymy Cię z samochodem, 
a samochód ze światem.
Dla tych, co zawsze w drodze, system SEAT CONNECT** zapewnia wygodną kontrolę nad samochodem. 
Możesz sprawdzić jego lokalizację i otrzymywać alarmy antykradzieżowe na telefon. A otwieranie 
samochodu jest teraz łatwiejsze niż odblokowanie ekranu w telefonie. Masz system nawigacji? Możesz 
wyszukać stacje benzynowe lub miejsca postojowe. Możesz też wysłać swoje ulubione miejsca i planowane 
trasy z aplikacji w telefonie do systemu inforozrywki.

Zdalny dostęp.

Możesz znaleźć swój samochód, a także 
zamknąć go i otworzyć za pomocą 
telefonu. To tak, jakbyś miał samochód 
w kieszeni. Możesz nawet włączyć 
klakson i światła, aby szybciej znaleźć 
samochód na zatłoczonym parkingu.

Telefon awaryjny.

Nawet w najdłuższej trasie SEAT Arona 
może w razie potrzeby wysłać Twoją 
lokalizację. System eCall automatycznie 
zawiadomi służby ratunkowe, wysyłając 
im wszystkie niezbędne informacje, a tym 
samym oszczędzając czas, gdy liczy się on 
najbardziej.

Media na żądanie.

Możesz cieszyć się ulubionymi 
stacjami radiowymi i podcastami 
z całego świata oraz otrzymywać 
powiadomienia o warunkach na 
drodze, dzięki czemu zawsze 
znajdziesz najszybszą trasę. S
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System rozpoznawania znaków drogowych. 

Na cyfrowym kokpicie możesz sprawdzić aktualne 
ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania. Wszystko 
dzięki wbudowanej kamerze przedniej.

System kontroli odstępu Front Assist. 

System z funkcją awaryjnego hamowania i ochrony pieszych oraz 
rowerzystów. 

System Travel Assist.

Pomocna dłoń. System Travel Assist monitoruje trasę przy 
użyciu kamer, sprawdzając ruch przed Tobą, oznakowanie 
poziome i zakręty oraz regulując prędkość, abyś poruszał się 
odpowiednio do warunków na drodze.

Asystent świateł drogowych. 

System ten automatycznie wyłącza światła drogowe po wykryciu 
nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu, aby nie oślepiać innych kierowców 
i zapewnić bezpieczeństwo.

Asystent pasa ruchu. 

Wbudowana kamera utrzymuje samochód 
między liniami na drodze. Idealna przy dużym 
natężeniu ruchu i do jazdy w korku.

Zmartwienia już za Tobą. 
Przed Tobą tylko przygody.
Nowy SEAT Arona jest wyposażony w technologię półautomatycznej jazdy, dzięki której zawsze 
będziesz o jeden krok przed innymi, a jednocześnie zmniejszysz ryzyko wypadku. Został on tak 
zaprojektowany, abyś Ty niczym nie musiał się przejmować.

BE
ZP

IE
C

ZE
Ń

ST
W

O

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.
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Sprawdź, co Cię 
inspiruje.

Dreszczyk emocji może mieć różne postacie. 
Przekonaj się, które wykończenie SEAT-a Arona jest 
dla Ciebie.

20



Wyróżnij się w każdej sytuacji.

Twój świat. Twój styl. Twój SEAT Arona. Wszystko 
możesz w pełni dostosować do siebie – również 
dach. Wybierz kolor Candy White, Magnetic Tech 
lub Midnight Black.

Najlepsze tkaniny.

Zapewnij sobie najwyższą jakość wykończenia 
wnętrza. Wybierz stylowe i trwałe materiały, na 
przykład nową tapicerkę SANO.

Aby naprawdę poczuć smak wolności i przygody, musisz pójść 
o krok dalej. Pełny, udoskonalony zderzak tylny zaprojektowany 
tak, aby przekraczać granice, a także cyfrowy kokpit z ekranem 
10,25”, zapewniający możliwość pełnego wykorzystania 
wyposażenia XPERIENCE. Jazda pod górę nigdy nie była 
przyjemniejsza.

XPERIENCE

Nowy poziom
ambicji.
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Zawładnij drogą.

Wyjedź na nią pewny siebie. Nowa osłona 
chłodnicy i przedni spojler dodają 
samochodowi sportowego charakteru.

Wyloty powietrza w kolorze 

Aran Green. 

Świeże powietrze przynosi świeże pomysły. 
Wpuść do samochodu powiew świeżości 
dzięki podświetlanym wylotom powietrza 
w kolorze Aran Green.

Droga rozświetlona innowacją. 

Najwyższej jakości przednie lampy LED 
o nowoczesnym designie i niezrównanej 
wydajności to idealne rozwiązanie w kilku 
wymiarach.

Wszystko pod kontrolą.

Nowy ekran 9,2” z systemem nawigacji jest 
teraz umieszczony wyżej, dzięki czemu 
nawigacja jest jeszcze łatwiejsza, a deska 
rozdzielcza jeszcze bardziej stylowa.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Wyposażenie 
standardowe.

Systemy wspomagające kierowcę: 

• Czujniki parkowania z tyłu

Komfort: 

• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i 

składane lusterka boczne

• Pakiet Spring

Automatyczna klimatyzacja Climatronic z fi ltrem 

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

• System bezkluczykowego dostępu i 

uruchamiania samochodu KESSY

Multimedia: 

• Navi System

Nawigacja satelitarna z mapami z 

możliwością aktualizacji

9,2-calowy kolorowy ekran dotykowy 

Radio

2x Złącze USB-C

6 głośników

Bluetooth

Sterowanie głosem

WLAN

• Mapy dla Navi System z możliwością 

aktualizacji

SEAT Connect:** 

• SEAT CONNECT dla Navi System

Bezpieczeństwo i serwis (subskrypcja na 

10 lat)

Zdalny dostęp (subskrypcja na 1 rok)

Usługi multimedialne online (subskrypcja 

na 1 rok)

Nadwozie: 

• Relingi dachowe w kolorze 

chromu

• Lusterka lakierowane w kolorze 

dachu

• Obramowanie osłony chłodnicy 

w kolorze chromu

• Listwa okien w kolorze chromu

• Element ozdobny słupka C w 

kolorze chromu

• Dach oraz lusterka zewnętrzne w 

kontrastującym kolorze

Koła i zawieszenie: 

• 17-calowe felgi aluminiowe 

DYNAMIC

Wnętrze - fotele i 
elementy ozdobne: 

• Fotel pasażera z regulacją 

wysokości

• Czarna podsufi tka

• Dekor nawiewów na desce 

rozdzielczej w kolorze Aran Green

Wnętrze - kierownice: 

• Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem 

radiem i telefonem obszyta skórą Nappa

Wnętrze - elementy 
funkcjonalne: 

• Kieszenie w oparciach przednich foteli

• Oświetlenie LED w przednich drzwiach 

(kolor biały lub czerwony)

• Podświetlenie ambientowe nawiewów i 

oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu

• 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
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Ciesz się 
sportową jazdą.

Niezrównany dźwięk. 

System Beats Audio® obejmuje 6 głośników 
premium, potężny subwoofer dla 
mocniejszego basu oraz wzmacniacz o mocy 
300W dla zapewnienia idealnej czystości 
dźwięku.

Przeprojektowany tylny dyfuzor.

Nowy, wyjątkowy tylny dyfuzor nadaje modelowi 
SEAT Arona FR jeszcze bardziej sportowego 
wyglądu. FR

Sportowe, atletyczne, stworzone na każdy dystans i gotowe na 
wszystko wykończenie FR pręży muskuły ze swoim nowym 
tylnym dyfuzorem i 18-calowymi felgami aluminiowymi 
Machined. A system dźwiękowy Beats Audio® zapewnia 
idealną akustykę, aby inspirować do bicia kolejnych rekordów.
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Pełna kontrola w dłoniach.

Wielofunkcyjna, sportowa kierownica ze sterowaniem 
radiem i telefonem obszyta skórą Nappa.

Ekscentryczność w każdym detalu.

Wyloty powietrza w kolorze Daring Red zachowają chłód 
we wnętrzu nawet w najbardziej upalne dni.

Seat drive profi le.

Umożliwia wybór trybów jazdy (określają pracę silnika, 
oświetlenie kabiny, wspomaganie kierownicy, dźwięk 
silnika).

Niech parkowanie będzie zabawą.

Przejmij kontrolę korzystając z czujników parkowania z 
tyłu. Dzięki temu zaparkujesz nawet w najciaśniejszej 
przestrzeni. 

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Xperience:

Wyposażenie 
standardowe.

Systemy wspomagające kierowcę: 

• SEAT Drive Profi le

Nadwozie: 

• Sportowy tylny zderzak w stylistyce FR

• Logo FR z tyłu samochodu

Koła i zawieszenie: 

• 17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 

SPORT

Wnętrze - fotele i 
elementy ozdobne: 

• Fotele z czerwonym przeszyciem

• Dźwignia hamulca ręcznego 

obszyta skórą z przeszyciami        

w kolorze czerwonym

• Dekor nawiewów na desce 

rozdzielczej w kolorze Daring Red

Wnętrze - kierownica: 

• 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
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Full LED
Bądź wyrazisty. 

Full LED
Kontrola w zasięgu wzroku. 

Rozbudowana tablica przyrządów z 
komputerem pokładowym.

Pakiet Full LED.

Zawierający pełne przednie refl ektory LED z funkcją świateł 
autostradowych. Światła do jazdy dziennej LED oraz tylne 
światła LED.
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Widzsz drogę jasno i wyrażnie.

Pełne przednie refl ektory LED z funkcją świateł 
autostradowych.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Wyposażenie 
standardowe.

Oświetlenie: 

• Pakiet Full LED:

Pełne przednie refl ektory LED z funkcją świateł 

autostradowych

Światła do jazdy dziennej LED

Tylne światła LED

• Przednie światła przeciwmgielne z funkcją 

doświetlania zakrętów (od 48/2021)

Koła i zawieszenie: 

• 17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC 

MACHINED

Wnętrze - elementy 
funkcjonalne: 

• Oświetlenie LED przestrzeni na 

nogi z przodu

32

Zawładnij drogą.

Przednie światła przeciwmgielne z funkcją 
doświetlania zakrętów 

Klimatyzacja. 

Nieważne, jaka jest pogoda na zewnątrz. W 
samochodzie klimatyzacja zapewni taką 
pogodę, jaką sobie zaplanujesz. 

Jedź w dobrym stylu.

17-calowe felgi aluminiowe DYNAMIC MACHINED.
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Styl bez ograniczeń.
Od wąskich ulic miasta po bagniste górskie szczyty – 
wersja Style zabierze Ciebie wszędzie bez kompromisów. 
Dynamiczny przód samochodu i 17-calowe felgi aluminiowe 
Dynamic Machined w kolorze Nuclear Grey poprawiają 
prowadzenie pojazdu. To połączenie stylu z funkcjonalnością, 
dzięki któremu SEAT Arona jest tak samo doskonały w 
mieście, jak i na bezdrożach.

Style
Pełna kontrola, pełny 

komfort. 

Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą 
lepiej leży w dłoni, zapewniając jeszcze 
lepsze wrażenia z jazdy.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie 

oświetlenia.

Ekologiczne przednie lampy LED to nie tylko wydajność – ich 
wyraziste linie znacznie rozjaśniają nadwozie samochodu.
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Osiągi i zwinność.

16-calowe felgi aluminiowe Design w kolorze srebrnym są aerodynamiczne, by 
zmniejszać opór toczenia.

Wyloty powietrza w kolorze Honey 

Mustard.

Wolisz we wnętrzu subtelne kolory? Wyloty powietrza 
w kolorze Honey Mustard dodadzą w nim nuty 
radości.

Ekspresyjny wygląd. 

Pokaż swoją pewność siebie. Przeprojektowana 
osłona chłodnicy nadaje modelowi SEAT Arona 
jeszcze więcej uroku i wyrafi nowania.

Pełna kontrola dzięki technologii Wireless Full Link.

Możesz operować telefonem bezpośrednio z poziomu ekranu o przekątnej 8,25 
cala. Dzięki temu nawiązywanie połączeń, pisanie wiadomości i strumieniowe 
przesyłanie muzyki jest w pełni zintegrowane.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:

Wyposażenie 
standardowe.

Systemy wspomagające kierowcę: 

• Tempomat

Komfort: 

• Rozbudowana tablica przyrządów z 

komputerem pokładowym

Nadwozie: 

• Dach oraz lusterka zewnętrzne w kolorze 

nadwozia

Koła i zawieszenie: 

• 16-calowe felgi aluminiowe 

DESIGN

Wnętrze - fotele 
i elementy ozdobne: 

• Dźwignia hamulca ręcznego 

obszyta skórą

Wnętrze - kierownice: 

• Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem 

radiem i telefonem obszyta skórą

Wnętrze - elementy 
funkcjonalne: 

• Osłony przeciwsłoneczne ze schowkiem na 

karty i lusterkiem dla kierowcy oraz 

lusterkiem dla pasażera
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Zachwycające detale.

Wyloty powietrza w kolorze Honey Mustard 
nadadzą charakteru desce rozdzielczej.

Samochód, który widzi wszystko.

SEAT Arona rozpozna Twoje zmęczenie i wyśle Ci 
wizualny i dźwiękowy sygnał, że czas na przerwę. 

Większy ekran, większa widoczność, więcej przygód. 
Wykończenie Reference stworzono, by zapewnić niezawodność 
i komfort na wszystkich rodzajach nawierzchni. Oferuje ono 
ponadto przestrzeń na wszystkie Twoje pasje, możliwość 
komunikacji ze światem oraz technologię, która pomoże Ci 
dotrzeć wszędzie.

Przygoda 
w standardzie.

Reference
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PERFORMANCE 18"

BLACK MACHINED

ALLOY WHEELS

 FR  XP  St

PERFORMANCE 18"

SPORT BLACK MACHINED 

ALLOY WHEELS

 FR  XP  St

FR FR

XPERIENCE XC

Full LED F

Style St  
Reference R

Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie opcjonalne   

DESIGN

FELGA ALUMINIOWA
St  R

URBAN

FELGA STALOWA
R

PERFORMANCE MACHINED SPORT

FELGA ALUMINIOWA
FR

PERFORMANCE MACHINED

FELGA ALUMINIOWA
XP

Felgi.
DESIGN URBAN

DYNAMIC SPORT

FELGA ALUMINIOWA
FR

DYNAMIC

FELGA ALUMINIOWA
XP  

DYNAMIC MACHINED

FELGA ALUMINIOWA
St  F

DYNAMIC SPORT DYNAMIC DYNAMIC MACHINED

PERFORMANCE MACHINED SPO PERFORMANCE MACHINED

18"

16"

17"
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Kolory.

CANDY WHITE1

DARK CAMOUFLAGE3DESIRE RED3 ASPHALT BLUE2

XP  F  St  R NEVADA WHITE2 FR  XP  F  St  R

PURE RED1 FR  XP  F  St

MAGNETIC TECH2 FR  XP  F  St  R

SAPPHIRE BLUE2

MIDNIGHT BLACK2 FR  XP  F  St  RURBAN SILVER2 FR  XP  F  St  R

FR FR

XPERIENCE XC

Full LED F

Style St  
Reference R

Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie opcjonalne   

¹ Niemetalizowany.
² Metalizowany.

³ Metalizowany specjalny.

FR

XP  F  St  RFR XP  F  St  RFR XP  F  St  FR  XP  F  St  

4242



Tapicerki.

TAPICERKA DINAMICA® 

Z TKANINY I SKÓRY EKOLOGICZNEJ"

St

CZARNA TAPICERKA MATERIAŁOWA RCZARNO-SZARA TAPICERKA MATERIAŁOWA StCZARNO-SZARA TAPICERKA MATERIAŁOWA SANO XP

TAPICERKA DINAMICA® Z TKANINY I SKÓRY 

EKOLOGICZNEJ Z BIAŁYM PRZESZYCIEM

XP "TAPICERKA DINAMICA® Z TKANINY I SKÓRY 

EKOLOGICZNEJ Z CZERWONYM PRZESZYCIEM"

FR

CZARNO-GRANATOWA TAPICERKA MATERIAŁOWA 

LE MANS Z CZERWONYM PRZESZYCIEM

FR

FR FR

XPERIENCE XC

Full LED F

Style St  
Reference R

Wyposażenie standardowe   

Wyposażenie opcjonalne   

F

F
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Idealny samochód, 
by uciec w nieznane.

Nowy SEAT Arona oferowany jest wraz z całą gamą 
akcesoriów, które ułatwią Ci planowanie podróży. 
Nieważne, co zamierzasz – mamy dla Ciebie idealny 
zestaw przydatnych dodatków.
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Indywidualizacja.
Podkreśl sportowy charakter swojego SUV-a.

Listwy drzwi bocznych.

Stylowe i wyrafi nowane listwy drzwi bocznych 
podkreślają dynamiczną linię samochodu.

A
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O

R
IA
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Dwustronna wykładzina do bagażnika.

Dzięki tej odpornej na trudne warunki wykładzinie Twój 
bagażnik będzie dłużej wyglądał jak nowy.

Organizer do bagażnika.

Dla bezpieczniejszego transportu wszystkiego, co 
niezbędne. Organizer do bagażnika wprowadzi nieco 
porządku w chaosie podróży.

Siatka między fotelami.

Służy do przechowywania gier, książek i innych 
rzeczy, dzięki którym pasażerowie na tylnym 
siedzeniu będą zajęci przez całą podróż.

Chlapacze przednie i tylne.

Niepewny teren? Nasze chlapacze ochronią podwozie 
samochodu przed wszelkiego rodzaju odłamkami – możesz 
więc bez wahania zjechać z asfaltu.
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Ochrona.
Byłoby nudno, gdyby każda podróż była łatwa. Na szczęście 
przewidzieliśmy niektóre problemy, które możesz napotkać 
na trasie.
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Transport.
Spędzaj mniej czasu na ładowaniu, a więcej czasu na 
trasie. Pozwolą Ci na to uchwyty na narty zapewniające 
łatwiejszy i bezpieczniejszy transport ulubionego 
sprzętu.

Uchwyt na narty Xtender.

Rozszerzany uchwyt do łatwego załadunku i wyładunku 
bez konieczności sięgania daleko na dach. Uchwyt 
X-tender może pomieścić maksymalnie 6 par nart lub 4 
deski snowboardowe.

Uchwyt na narty. 

Stworzony dla całej rodziny. Przewieziesz na nim 
maksymalnie 6 par nart lub 4 deski snowboardowe.
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Transport.
Zabierz w podróż rower, aby zjechać z trasy 
i poczuć wiatr we włosach.

Tylny uchwyt na rowery. 

Tylny uchwyt mieszczący 2 rowery, łatwo 
montowany na haku samochodu.

Uchwyt na rower. 

Przewieź rower na dachu dzięki 
uchwytowi zapewniającemu łatwy 
załadunek i wyładunek.
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Transport.
Życie jest pełne niespodzianek – dlatego zawsze 
należy być przygotowanym na wszystko.

Belki dachowe.

Wyposażenie niezbędne dla wielbicieli przygód. 
Nasze belki dachowe można odpowiednio 
dostosować do Twoich pasji. 

Bagażnik dachowy. 

Zabezpiecz sprzęt przed złą pogodą w stylowym, 
aerodynamicznym bagażniku. Prosty w montażu, 
mocowany na relingach dachowych, otwiera się na 
obie strony. Idealny na dłuższe podróże rodzinne.
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Akcesoria 
dla zwierząt.
Na rodzinnej wycieczce nie może zabraknąć żadnego członka 
rodziny.

Szelki dla psa.

Niektórzy członkowie rodziny mogą być wyjątkowo 
podekscytowani podróżą. A jeśli nie potrafi ą się kontrolować...

Mata ochronna. 

Pozwala zabezpieczyć fotele przed zarysowaniami, wilgocią 
i sierścią. Całkowicie chroni tapicerkę
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Dbamy o Ciebie 
przez cały czas.
Program Gwarancyjny SEAT CARE to połączenie 5-letniej gwarancji, 2-letniego
SEAT Service Mobility, korzystnych pakietów serwisowych i atrakcyjnego 
ubezpieczenia. Gwarantuje spokój i bezpieczeństwo na lata. Mniej zmartwień. 
Więcej przyjemności.

Odpręż się. 
My wszystkim się zajmiemy.

Ubezpieczenie SEAT jest dopasowane do Twojego samochodu. 
Wszystko po to, abyś mógł spokojnie jeździć przez cały rok. Nasza 
24-godzinna linia obsługi klienta oraz ofi cjalne warsztaty 
serwisowe stosujące wyłącznie oryginalne części zamienne SEAT 
wyprowadzą Cię z powrotem na trasę. Kradzież lub zniszczenie 
samochodu? Żaden problem. Pomożemy Ci.

Nie przejmuj się. 
Wszystko jest wliczone. 

Po co się martwić? Umowy serwisowe SEAT obejmują większość 
usług z programu SEAT Service przez pierwsze 3, 4 lub 5 lat. 
Oferowane są w wersji Basic lub Premium, z opcjami fi nansowania. 
Dzięki temu Ty możesz skupić się na ważniejszych rzeczach.

Zostaw to nam. 
Ty niczym się nie przejmuj. 

Wszystkie samochody SEAT objęte są 5-letnią gwarancją z 
limitem przebiegu do 150 000 km (w tym pierwsze 2 lata bez 
limitu km), 3-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą i 12-letnią 
gwarancją na perforację nadwozia. To wszystko otrzymujesz w 
standardzie, gdyż jesteśmy pewni naszych produktów i chcemy 
abyś mógł cieszyć się nimi przez lata. Prostota. Oszczędność. 
Żadnych obaw.

Potrzebujesz czegoś? 
Zadzwoń do nas. 

Potrzebujesz holowania? Dodatkowego paliwa? Naprawy na 
miejscu? Serwis SEAT Mobility czeka na Twój telefon. 24/7. 
W każdym miejscu na terenie UE oraz w większości krajów 
sąsiednich. Nawet przez 10 lat. Jest to kompleksowy i niezawodny 
system pomocy drogowej. A co najlepsze, jeśli Twój SEAT jest 
nowy, przysługuje Tobie korzystanie z niego przez 2 lata za darmo.60



Ochrona 
środowiska.

Przejdź na ZERO – misja SEAT w zakresie ochrony środowiska

 Zmiany klimatyczne.   Zasoby.   Jakość powietrza.   Zgodność z przepisami środowiskowymi.

Jakość powietrza.

Silniki wysokoprężne są wyposażone w 
zoptymalizowany układ oczyszczania spalin oraz 
technologię selektywnej redukcji katalitycznej 
(SCR) z pojedynczym układem dozowania AdBlue®, 
co dodatkowo obniża emisję tlenków azotu.

Fotele.

Dzięki wykorzystaniu pianki poliuretanowej o 
nowym składzie zmniejszono emisję lotnych 
związków organicznych (VOC) we wnętrzu 
samochodu nawet o 50%.

Materiały odnawialne 

i przetworzone.

Zastosowanie materiałów odnawialnych 
(bawełny, kauczuku naturalnego i celulozy) i 
materiałów pochodzących z recyklingu (tworzyw 

Aerodynamika.

Zwiększona aerodynamika pojazdu dzięki 
zoptymalizowanej konstrukcji od nadwozia, przez 
koła po układ chłodzenia.

Proces produkcji.

W okresie od 2010 do 2020 roku zmniejszyliśmy o 
45% poziom emisji CO2 na każdy produkowany 
samochód, jednocześnie ograniczając o 1% zużycie 
energii. Dodatkowo obniżyliśmy zużycie wody na 
każdy samochód o 28% oraz ilość wytwarzanych 
odpadów o 64%. Obejmuje to również odzysk 
części ciepła emitowanego w procesie spalania w 
piecach do suszenia lakieru, które następnie jest 
wykorzystywane m.in. do ogrzewania pomieszczeń, 
kadzi technologicznych lub maszyn do absorpcji.

Tryb jazdy SEAT Eco.

Tryb ECO zapewnia styl jazdy, który zmienia 
parametry pracy silnika i przekładni w taki sposób, 
aby zmniejszyć spalanie i emisję substancji do 
atmosfery.

Opony.

Zastosowane opony umożliwiają zmniejszenie 
współczynnika oporu toczenia.

Światła.

Lampy przednie są wykonane w 100% w 
technologii LED, a niektóre światła tylne również 
obejmują technologię LED, co znacznie obniża 
zużycie energii oraz zwiększa okres trwałości i 
wydajność lamp.

Nadwozie.

Stosujemy stal o wysokiej wytrzymałości, która w 
połączeniu z technologią wytłaczania na gorąco 
pozwala zmniejszyć grubość blachy i masę pojazdu 
bez straty dla osiągów.

Silniki.

Samochód zasilany jest niemal całkowicie 
sprężonym gazem ziemnym (CNG), potrzebując 
jedynie 9 litrów benzyny. Silniki TGI są kompatybilne 
z gazem ziemnym pochodzącym ze źródeł 
odnawialnych, umożliwiając redukcję emisji CO2 
(WtW) o około 80%.Przejdź na ZERO – misja SEAT w zakresie ochrony środowiska

 Zmiany klimatyczne.   Zasoby.   Jakość powietrza.   Zgodność z przepisami środowiskowymi.
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SEAT realizuje politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie parametrów technicznych, specyfi  kacji, 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 specyfi  kacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie 
ceny, wyposażenia i specyfi  kacji 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. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,4 l/100 km do 6,4 l/100 km, emisja CO2 od 119 g/km do 145 g/km (dane na podstawie świadectw 
homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki SEAT lub sprawdź na stronie www.seat.pl

*Wybrane funkcje dostępne w ramach pakietów usług. Pakiet Bezpieczeństwo i Serwis jest bezpłatny na 10 lat dla wszystkich modeli z roku modelowego 2021 i Leona (KL) z roku modelowego 
2020. Pakiet Zdalny Dostęp oraz Informacja i Rozrywka Online są bezpłatne przez 1 rok dla wszystkich modeli z roku modelowego 2021 i Leona (KL) z roku modelowego 2020.
**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 online w portalu MySEAT lub w aplikacji SEAT CONNECT za 
pomocą identyfi katora 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 fi rma 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 fi rmy SEAT SA. (https://my.seat/portal/#/legal/terms-and-conditions)  
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 na stronie https://my.seat/
portal/#/welcome i u Partnera SEAT. Informacje dotyczące warunków taryfy za usługi komórkowe są dostępne u operatorów sieci komórkowych. Podane ceny obejmują podatek VAT.

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 za kierownicą. 
Nie wszystkie obręcze/opony są dostępne w momencie konfi guracji. Niektóre obręcze/opony są oferowane w limitowanej ilości lub mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Prosimy 
zapytać Dealera o dostępność obręczy/opon i sprawdzić, czy skonfi gurowany przez Państwa samochód posiada wybrane wyposażenie dodatkowe. Ze względów logistycznych i 
technologicznych zamówienie opon ściśle określonego producenta jest niemożliwe. Informacje o etykiecie UE opon dostępne u Autoryzowanego Dealera Marki SEAT.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki SEAT.
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