
Ateca
Nowy SEAT



Dokąd 
teraz? 

Świat nie stoi w miejscu. Ty też nie. Każde wyzwanie 
to możliwość spróbowania czegoś nowego. 
Bądź ciekawy. Brnij do przodu.

My właśnie tak robimy. SEAT to marka stworzona 
w Barcelonie. Inspirowana kolorami i światłem. 
Napędzana kreatywnością i optymizmem. Jesteśmy po 
to, aby Twoja droga do celu była prostsza. Więc dokąd 
jedziemy?
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Żyj 
ambitnie.

Prawdziwe ucieleśnienie wszechstronności, wolności i nowoczesnego, 
sportowego stylu oferowanego w standardzie, a także zaawansowana 
technologia, która przeniesie Cię w nowy świat. Zapewnij sobie 
przestrzeń, której potrzebujesz. Odkrywaj świat w lepszym i jeszcze 
bardziej wyjątkowym stylu. Gotowy na nieskończone możliwości?
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Nowy SEAT Ateca to unikalne wzornictwo oraz typowo 
off roadowy charakter. Dzięki innowacyjnym funkcjom 
komunikacji i zaawansowanej technologii bezpieczeństwa 
każda podróż będzie niezapomniana.

Dla poszukiwaczy 
przygód 
i wyzwań.
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Większa osłona chłodnicy oraz 19-calowe felgi 
aluminiowe zapewnią lepszą kontrolę i osiągi. Ukryte 
końcówki układu wydechowego za ozdobnym tylnym 
dyfuzorem dodają samochodowi nutki wyrafi nowania. 
A wszystko dopełnia odręczny napis Ateca. Nowy SEAT 
Ateca jest śmiały i gotowy na przygodę, na którą zaraz 
Cię zabierze.

Dodajmy tu trochę 
sportowego 
charakteru.
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Wnętrze, 
które ułatwia 
życie.
Kabina samochodu jest zaprojektowana z myślą o satysfakcji 
kierowcy i pasażerów. A indywidualne detale sprawią, że będzie 
naprawdę Twoja. Jeśli lubisz nordycki styl i domową atmosferę, 
wybierz wykończenie XPERIENCE z panelami drzwi i konsolą 
centralną w kolorze jasnego drewna. Nowy SEAT Ateca oferuje 
więcej przestrzeni – usiądź więc wygodnie i ciesz się każdą chwilą 
podróży.
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Komfort przez cały rok. Podgrzewana szyba przednia z systemem Climacoat 
odszrania się w czasie poniżej 3 minut oraz odbija słońce, aby utrzymać 
przyjemną temperaturę latem, maksymalnie ograniczyć używanie 
klimatyzacji oraz zmniejszyć poziom oślepiającego światła dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i wygody. Podgrzewana kierownica zwiększa poziom 
komfortu i kontroli w mroźne, zimowe miesiące, a dzięki oświetleniu 
wewnętrznemu możesz dostosować atmosferę w samochodzie do rodzaju 
podróży i pory roku.

Pełny komfort, 
całkowita kontrola.
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Idealna 
komunikacja.
Podczas podróży możesz łączyć się ze światem i wybierać najodpowiedniejszą trasę. Nowy SEAT Ateca oferuje 
wyposażenie, które maksymalnie wykorzystuje najnowszą technologię, zapewniając stałą łączność ze światem. 

SEAT CONNECT.

System SEAT CONNECT daje Ci większy komfort, 
pewność i bezpieczeństwo za kierownicą. Jego funkcje 
pozwalają sprawdzić aktualny stan samochodu 
z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie. Możesz 
sprawdzić, gdzie zaparkowałeś. Ustawić temperaturę 
w samochodzie, zanim do niego wsiądziesz. Wygodnie 
łączyć się z samochodem przez radio, system SEAT Navi, 
portal klienta lub aplikację SEAT CONNECT. Zawsze 
w kontakcie, zawsze pod kontrolą.

System sterowania głosem Hola Hola.

Łatwa regulacja funkcji za pomocą głosu. Uruchamiasz 
go, mówiąc „Hola Hola”. Po uruchomieniu asystenta 
przejmujesz kontrolę nad funkcjami systemu nawigacji 
bez użycia rąk. To idealne rozwiązanie, gdy jesteś 
skupiony na drodze.

System Full Link. 

System Full Link połączy Twój telefon 
z samochodem, abyś mógł wyświetlać 
na jego ekranie ulubione aplikacje.
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Dla SEAT-a prywatność ma znaczenie i znajduje się w centrum naszych działań. Nasze samochody i platformy przetwarzają dużą liczbę danych, aby uczynić Twoje życie 
przyjemnym, ale to Ty i tylko Ty decydujesz, co, kiedy i komu udostępniać. W SEAT-cie budujemy i projektujemy produkty, które chronią Twoją prywatność i dają Ci kontrolę 
w każdej chwili nad Twoimi informacjami i danymi. To ciężka praca, a mimo to jest naszą istotą.
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Im więcej widzisz, tym więcej wiesz. Większy, 9,2-calowy 
ekran nawigacji z systemem SEAT CONNECT można 
podzielić na 3 oddzielne panele, a 10,3-calowy 
wirtualny pulpit wyświetla wszystkie dane z jazdy na linii 
wzroku, zwiększając ich widoczność, gdy Ty 
koncentrujesz się na drodze.

Masz przed 
sobą cały świat.
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Ciesz się jazdą 
bez zmartwień.
Obecnie kierowca musi obserwować na drodze więcej 
elementów niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego nowy SEAT 
Ateca oferuje najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa, 
abyś Ty mógł skupić się na tym, co najważniejsze. Na jeździe.

Asystent podróży z asystentem jazdy w korku 

Travel Assist

System Travel Assist w modelu SEAT Ateca monitoruje jazdę i za 
pomocą kamer śledzi ruch na drodze, oznakowanie poziome, 
sygnalizację świetlną, znaki drogowe i zakręty, aby Twoja podróż 
przebiegła jak najspokojniej.

System ochrony pasażerów Pre-Crash Assist 

System unikania zderzenia przewiduje nadchodzący wypadek 
i przygotowuje samochód na zderzenie, blokując pasy 
bezpieczeństwa i zamykając okna.

System monitorowania martwego pola Side 

Assist 

Wyprzedzanie lub zmiana pasa ruchu nie wymaga już 
odwracania się. Gdy cokolwiek pojawi się w Twoim „martwym 
polu”, system ostrzegania o nadjeżdżających pojazdach 
zapali specjalne światło sygnalizacyjne. BE
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Twój 
własny styl.

Nowy SEAT Ateca jest dostępny w czterech wersjach wyposażenia. 
Ta sama mocna konstrukcja i odważny styl, lecz odmienne detale, 
dzięki którym znajdziesz coś idealnego dla swoich potrzeb.
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Wyróżniający się styl 

Najdrobniejsze detale. Pełny, formowany 
zderzak w kolorze Cosmo Grey ze sportową 
rurą wydechową.

Solidna osłona chłodnicy 

Front jest zawsze ważny. Osłona chłodnicy 
w kolorze Cosmo Grey łączy sportowy charakter 
z bezpieczeństwem nadwozia typu SUV. 

Wersja FR oferuje najlepsze osiągi – wyróżniający się, 
sportowy design oraz wyjątkowy charakter. To energia, moc 
i życie. Dodaj do tego detale w kolorze Cosmo Grey oraz 
dynamiczne kierunkowskazy. Dwie markowane końcówki 
układu wydechowego w kolorze chromu oraz sportowe fotele 
z tapicerką Dinamica® w kolorze czarnym, a do tego unikalne 
felgi aluminiowe – wszystko to z pasji do jazdy. 

Czas na pasję?

FR.
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Oświetl sobie drogę 

Pełne lampy LED z przodu i z tyłu, a także 
dynamiczne kierunkowskazy.

SEAT CONNECT 

Pełny dostęp do funkcji systemu SEAT CONNECT 
za pośrednictwem systemu Navi System +.*

Sportowe wykończenie 

Osłony lusterek, listwy drzwi bocznych oraz 
sportowe zderzaki z elementami w kolorze Cosmo 
Grey podkreślają sportowy charakter. 

Napędzany innowacjami 

19-calowe felgi aluminiowe 
EXCLUSIVE 36/6 MACHINED AERO 
COSMO GREY. *
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Wyposażenie 
standardowe.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Xperience:

Nadwozie: 

• Zewnętrzny pakiet FR:

 / Elementy ochronne nadkoli i progi FR 

lakierowane w kolorze nadwozia

 / Spojler FR w kolorze nadwozia

 / Czarne spojlery boczne z tyłu

• Czarne relingi dachowe 

• Lusterka boczne w kolorze Cosmo Grey i klamki 

w kolorze nadwozia

Koła: 

• 18-calowe felgi aluminiowe 

PERFORMANCE 36/3 (215/50 R18 92W 

lub 225/50 R18 95W 4Drive)

Wnętrze: 

• Wnętrze FR ze srebrnymi 

elementami dekoracyjnymi 

konsoli środkowej

• Aluminiowe nakładki na pedały

• Sportowa kierownica 

wielofunkcyjna z logo FR 

i elementy dźwigni zmiany 

biegów obszyte skórą 

z czerwonym przeszyciem
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Wytrzymałość, jakość, 
niezawodność.

Poczucie wolności i przygody, wysokiej jakości wykończenie wnętrza – wszystko dla zapewnienia Ci najwyższego komfortu. Poznawaj 
świat w dobrym stylu. Wersja XPERIENCE oferuje solidną osłonę chłodnicy, dynamiczne listwy drzwi bocznych oraz przedni spojler 
w połyskującym kolorze srebra, aby jeszcze bardziej wyróżnić Cię na drodze. A w środku? Wyszukane wnętrze w stylu nordyckim ze 
starannie wykonanymi przeszyciami i detalami – domowa atmosfera niezależnie od tego, gdzie jesteś.

System Drive Profile 

Niezapomniane wrażenia wymagają 
wszechstronności. Tryby jazdy dopasowane do 
każdej drogi: Eco, Normal, Off -road, Snow lub Sport. 
Każdy tryb odpowiednio dostosowuje 
responsywność silnika, układ kierowniczy, 
oświetlenie wewnętrzne i odgłos silnika, tak abyś 
zawsze mógł wykorzystać samochód do maksimum.

Naturalne światło 

Spójrz na świat. Wpuść słońce. Rozciągające 
się na całą długość samochodu okno 
dachowe zanurzy stylowe wnętrze 
samochodu w naturalnym świetle. XPERIENCE.
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Gotowy na wrażenia 

Pełne lampy LED z przodu i z tyłu 
oraz dynamiczne kierunkowskazy.

Pełne połączenie ze światem 

Pełny dostęp do funkcji SEAT CONNECT 
za pośrednictwem systemu Navi System +.*

Na drodze i w terenie 

Listwy drzwi bocznych i zderzaki z elementami 
ozdobnymi w kolorze Refl ex Silver.

Ekskluzywność 

19-calowe felgi aluminiowe 
EXCLUSIVE 36/5 MACHINED 
AERO NUCLEAR GREY.*
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Wyposażenie 
standardowe.

Główne elementy wyposażenia ponad wersję Style:

Systemy wspomagające kierowcę: 

• SEAT Drive Profi le:  4 profi le jazdy: NORMAL, 

SPORT, ECO i INDIVIDUAL umożliwiające zmianę 

reakcji silnika, wspomagania kierownicy oraz 

przełożeń skrzyni DSG 

• Pakiet wspomagania jazdy M dla 

samochodów z Media System+:

 / Asystent pasa ruchu Lane Assist

 / Asystent świateł drogowych Light Assist

 / Aktywny tempomat (ACC) 

• Asystent parkowania z czujnikami parkowania 

z przodu i z tyłu

• Kamera cofania

Bezpieczeństwo: 

• Progresywne wspomaganie układu 

kierowniczego dla wersji z napędem na przednią 

oś

Komfort: 

• System bezkluczykowego dostępu 

i uruchamiania samochodu KESSY

• Pakiet zimowy:

 / Podgrzewane przednie fotele

 / Podgrzewana kierownica

Oświetlenie: 

• Oświetlenie powitalne LED w lusterkach 

bocznych

• Pakiet diodowego oświetlenia wnętrza:

 / Oświetlenie wnętrza LED z możliwością 

wyboru koloru

 / Oświetlenie bagażnika w technologii 

LED

 / Lampki LED do czytania z przodu

 / Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu 

w technologii LED

 / Lampki LED przy osłonach 

przeciwsłonecznych

 / Diodowe oświetlenie schowka przed 

dźwignią zmiany biegów

 / Podświetlenie schowka w desce 

rozdzielczej w technologii LED

Nadwozie: 

• Zewnętrzny pakiet CHROM:

 / Relingi dachowe w kolorze 

srebrnym

 / Czarne elementy ochronne 

nadkoli (niedostępne dla FR)

 / Obramowania okien w kolorze 

chromu

• Przyciemniane szyby

Koła: 

• 18-calowe felgi aluminiowe 

PERFORMANCE 36/1 (215/50 R18 

92W lub 225/50 R18 95W 4Drive)

Wnętrze: 

• Sportowe fotele z tapicerką Dinamica® 

w kolorze czarnym

• Elektryczna regulacja fotela kierowcy 

z funkcją pamięci ustawień

• Wnętrze XPERIENCE z beżowymi 

elementami dekoracyjnymi konsoli 

środkowej

• Podświetlane nakładki progowe 

w przednich drzwiach

• Wielofunkcyjna kierownica z logo XP 

i elementy dźwigni zmiany biegów obszyte 

skórą

• Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu

• Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej 

w technologii LED

• Osłony przeciwsłoneczne kierowcy 

i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi 

lusterkami, ze schowkiem na karty po 

stronie kierowcy
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Tu i teraz.

Pełna miejskiego optymizmu wersja Style oddaje pewność 
połączoną z elegancją i niezależnością. Pełne lampy LED, felgi 
aluminiowe i markowane końcówki układu wydechowego, 
uzupełnione odręcznym napisem Ateca na pokrywie bagażnika.

Czysta rozrywka 

Satysfakcja na drodze. Ulepszony, większy ekran 
systemu Media System o przekątnej 8,25 cala 
zapewnia dostęp do szerokiej gamy funkcji: 
map, muzyki i komunikacji z telefonem.

Miejski styl 

18-calowe felgi aluminiowe PERFORMANCE 36/8.

Style.
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Styl i technologia 

Pełne lampy LED z przodu i z tyłu.

Ciepło w każdym miejscu 

Pełna kontrola dzięki ulepszonej i podgrzewanej 
kierownicy.*

Wzmocnienia 

Boczne progi i elementy ochronne nadkoli 
w czarnym kolorze.

Nowoczesne wykończenie 

Styl wewnątrz i na zewnątrz. Materiałowa tapicerka 
uniwersalna i przyjemna w dotyku. Regulowany przedni 
podłokietnik dla niezrównanego komfortu i klasy.
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Wyposażenie 
standardowe.
Główne elementy wyposażenia ponad wersję Reference:

Systemy wspomagające kierowcę: 

• Tempomat 

• SEAT Drive Profi le dla aut z napędem 4Drive: 

 / 6 profi li jazdy: NORMAL, SPORT, ECO 

i INDIVIDUAL umożliwiające zmianę reakcji 

silnika, wspomagania kierownicy oraz 

przełożeń skrzyni DSG oraz dwa profi le jazdy 

w utrudnionych warunkach drogowych SNOW 

i OFF-ROAD 

• Asystent zjazdu ze wzniesienia dla aut 

z napędem 4Drive 

• Czujniki parkowania z tyłu z optycznym 

systemem parkowania

Bezpieczeństwo: 

• Progresywne wspomaganie układu 

kierowniczego dla wersji z napędem 4Drive

Komfort: 

• Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa 

Climatronic

• Pakiet praktyczny:

 / Czujnik deszczu

 / Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) 

 / Automatyczna funkcja opóźnionego 

wyłączania świateł „Coming and Leaving 

Home”                          

 / Automatycznie ściemniające się 

bezramkowe lusterko wsteczne

 / Automatycznie obniżające się lusterko 

pasażera podczas cofania

• Elektrycznie regulowane, podgrzewane          

i składane lusterka boczne

Multimedia: 

• Bluetooth 

• Media System+:

 / 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy 

 / Radio

 / 2 podświetlane gniazda USB typu C              

z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowania 

urządzeń 

 / 8 głośników 

 / Full Link

Oświetlenie: 

• Przednie światła przeciwmgielne 

LED z funkcją doświetlania 

zakrętów

Nadwozie: 

• Zewnętrzny pakiet BLACK:

 / Czarne relingi dachowe

 / Czarne elementy ochronne 

nadkoli

Koła: 

• 17-calowe felgi aluminiowe 

DYNAMIC 36/1 (215/55 R17 94V 

lub 225/55 R17 97V dla 4Drive)

Wnętrze: 

• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją 

wysokości

• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją 

podparcia odcinka lędźwiowego

• Fotel kierowcy i pasażera z regulacją 

wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego

• Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej      

w kolorze chromu

• Wnętrze Style z szarymi elementami 

dekoracyjnymi konsoli środkowej

• Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy 

dla samochodów ze skrzynią DSG

• Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną 

i regulacją wysokości oraz zintegrowanym 

schowkiem z otworami wentylacyjnymi dla 

drugiego rzędu siedzeń

• Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

• Schowek na okulary w podsufi tce

• Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy

• Kieszeń w oparciu przednich foteli

• Lampki do czytania z przodu i z tyłu

• Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu

• Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
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Relaks i miła atmosfera 

Najważniejsze są wrażenia. Obszyta skórą 
kierownica zwiększa komfort prowadzenia 
i sprawia, że każda podróż jest wyjątkowa.

Nabierz rozpędu 

Do każdego celu dowiozą Cię 
standardowe 16-calowe felgi 
aluminiowe Brilliant Silver.

Łatwe prowadzenie, wytrzymałość i niezawodność w każdym 
detalu. Odważny design i mocna konstrukcja – wersja 
Reference oferuje bezpieczeństwo, przestrzeń i dostęp do 
szerokiej gamy nowoczesnych funkcji. To idealny SUV na 
współczesne czasy.

Z każdym 
dniem lepszy.

Reference.
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Systemy wspomagające kierowcę: 

• System kontroli odstępu Front Assist z funkcją 

awaryjnego hamowania i funkcją ochrony 

pieszych 

• System rozpoznawania zmęczenia 

• Ogranicznik prędkości 

• System kontroli ciśnienia powietrza w oponach 

• Asystent podjazdu (Hill Hold Control) 

• Funkcja rekomendacji zmiany biegu 

• System powiadamiania ratunkowego eCall

Bezpieczeństwo: 

• ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA

• XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu 

różnicowego

• 7 poduszek powietrznych (2 przednie, 2 boczne, 2 

kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa 

kierowcy)

• Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera

• Zagłówek fotela kierowcy i pasażera z systemem 

WOKS

• System przypominający o konieczności zapinania 

pasów przy przednich i tylnych fotelach

• Zaczepy ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach 

tylnej kanapy (dla 2-óch fotelików dziecięcych)

Komfort: 

• Klimatyzacja manualna Climatic

• Rozbudowana tablica przyrządów 

z komputerem pokładowym z kolorowym 

wyświetlaczem 3,5" TFT

• Elektromechaniczny hamulec postojowy

• Elektrycznie 

sterowane szyby boczne z przodu i z tyłu

• Elektrycznie regulowane lusterka boczne

• Centralny zamek ze zdalnym 

sterowaniem, dwa składane kluczyki, 

otwieranie klapy bagażnika z pilota (3 

przyciski)

• System bezkluczykowego uruchamiania 

samochodu KESSY Go

Multimedia: 

• Media System+:

 / 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy  

 / Radio 

 / 2 podświetlane gniazda USB typu C   

z przodu

 / 4 głośniki

SEAT Conncet: 

• SEAT CONNECT dla Media 

System+:

 / Bezpieczeństwo i serwis 

(subskrypcja na 10 lat) 

 / Zdalny dostęp   

(subskrypcja na 1 rok)

Oświetlenie: 

• Pełne przednie światła LED

• Światła do jazdy dziennej LED

• Tylne światła LED

Nadwozie: 

• Obramowanie osłony chłodnicy 

w kolorze chromu

• Lusterka boczne i klamki w kolorze 

nadwozia 

• Antena dachowa w kształcie 

płetwy rekina

Koła: 

• 16-calowe felgi aluminiowe 

DESIGN 36/1 (215/55 R16 95V)

Wnętrze: 

• Przednie fotele typu Comfort 

• Fotel kierowcy z regulacją wysokości

• Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

• Wielofunkcyjna kierownica i elementy 

dźwigni zmiany biegów obszyte skórą

• Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną 

oraz zintegrowanym schowkiem

• Uchwyt na napoje z przodu

• Gniazdo 12V z przodu

• Oświetlenie bagażnika

• Osłony przeciwsłoneczne kierowcy 

i pasażera ze schowkiem na karty po stronie 

kierowcy

• Składana i dzielona tylna kanapa

• 4 uchwyty do zabezpieczania przedmiotów 

przewożonych w bagażniku

SEAT Care: 

• 5 lat gwarancji SEAT

Przyjemne w dotyku materiały

Rozsiądź się wygodnie na klasycznych, 
ponadczasowych fotelach obitych tkaninową 
tapicerką.

Wytrzymałość i niezawodność 

Dzięki mocnym czarnym zderzakom.

Lepsza łączność. 

Funkcja SEAT CONNECT i Media System +.

Odpowiednie oświetlenie 

Pełne lampy LED z przodu, lampy LED 
z tyłu.

Wyposażenie 
standardowe.

3838



16" 17"

DESIGN 36/1 

BRILLIANT SILVER
R

DYNAMIC 36/1 

BRILLIANT SILVER
St

DYNAMIC 36/1

MACHINED NUCLEAR GREY
St

Reference R

Style St

XPERIENCE XP  
FR FR

Wyposażenie standardowe   
Wyposażenie opcjonalne   

EXCLUSIVE 36/5 

MACHINED AERO NUCLEAR GREY
XP

18"

19"

19"

PERFORMANCE 36/8

NUCLEAR GREY 
St  XP

EXCLUSIVE36/4 

MACHINED NUCLEAR GREY
XP

Felgi.

DESIGN 36/1 DYNAMIC 36/1 DYNAMIC 36/1

18"

PERFORMANCE 36/2

MACHINED NUCLEAR GREY
St  XP

EXCLUSIVE 36/7 

MACHINED COSMO GREY
FR

EXCLUSIVE 36/10 

GLOSSY BLACK 
FR

PERFORMANCE 36/1 

BRILLIANT SILVER
XP

PERFORMANCE 36/3 

BRILLIANT SILVER
FR

PERFORMANCE 36/3

MACHINED COSMO GREY
FR

EXCLUSIVE 36/6 

MACHINED AERO COSMO GREY
FR

EXCLUSIVE 36/9 

MACHINED COSMO GREY
FR

PERFORMANCE 36/3

MACHINED COSMO GREY
PERFORMANCE 36/2 PERFORMANCE 36/1 

BRILLIANT SILVER
PERFORMANCE 36/3

BRILLIANT SILVER

PERFORMANCE 36/8



Reference R

Style St

XPERIENCE XP  
FR FR

Wyposażenie standardowe   
Wyposażenie opcjonalne   

¹ Niemetalizowany
² Metalizowany

* Dla wersji FR lusterka zewnętrzne w kolorze Cosmo Grey

Kolory.

BILA WHITE¹ R  St  XP NEVADA WHITE² R  St  XP  FR CRYSTAL BLACK² St  XP  FR

BLACK MAGIC² R  St  XP

BRILLIANT SILVER² R  St  XP RODIUM GREY² R  St  XP  FR

VELVET RED² St  XP  FRLAVA BLUE² R  St  XPDARK CAMOUFLAGE² St  XP  FR ENERGY BLUE¹ R  St  XP  FR
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Reference R

Style St

XPERIENCE XP  
FR FR

Wyposażenie standardowe   
Wyposażenie opcjonalne   

CZARNO-SZARA TAPICERKA MATERIAŁOWA SZARO-CZARNA TAPICERKA MATERIAŁOWAR St TAPICERKA CZARNA DINAMICA® Z EKOSKÓRĄ St

TAPICERKA CZARNA SKÓRZANA TAPICERKA CZARNA DINAMICA® Z EKOSKÓRĄSt XP

Tapicerki.

TAPICERKA CZARNA DINAMICA® Z EKOSKÓRĄ FR

 TAPICERKA CZARNA SKÓRZANA Z EKOSKÓRĄ FRTAPICERKA CZARNA SKÓRZANA XP
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Dopasuj samochód do swojego charakteru dzięki 
misternie zaprojektowanym detalom i akcesoriom, które 
z pewnością okażą się pomocne. Nowy SEAT Ateca 
oferuje Ci szerokie możliwości indywidualizacji zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Drobne detale, 
które mają znaczenie.
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Dekoracyjne 
listwy.
Idealnie dopasowane. A także drobne elementy 
wykończenia, które wyróżniają wnętrze i nadwozie 
samochodu.

Listwa drzwi bagażnika 

SEAT Ateca ma pomagać Ci odkrywać nowe możliwości od początku 
do końca. Listwa drzwi bagażnika wprowadza nowy wymiar do 
Twojej podróży.

Elementy wykończenia wnętrza 

Nowy SEAT Ateca wygląda świetnie w każdym detalu. A to dzięki 
wykończeniom deski rozdzielczej, konsoli centralnej, drzwi i panelu 
klimatyzacji. Te wyjątkowe akcesoria są idealnie dopasowane do 
oryginalnych części samochodu i nadają mu naturalnego wyglądu. 
Oferowane są wraz ze specjalnymi elementami do łatwego 
montażu.

A
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Transport.
Masz ochotę pojeździć na dwóch kółkach? Wybierz 
oferowane przez markę SEAT uchwyty na rowery. Są 
one zaprojektowane specjalnie dla SEAT-a Ateca, 
a ponadto przeszły restrykcyjne testy jakości.

Tylny uchwyt na rowery 

Dodatkowe koła nie muszą oznaczać dodatkowych 
problemów. Aluminiowy stojak mocowany na haku 
holowniczym może przewieźć dowolny rodzaj roweru. 
Możesz również przymocować dodatkowy element na 
trzeci rower.

Uchwyt na rower 

Jedziesz poza utartą ścieżkę? Zabierz ze sobą rower, 
korzystając z regulowanego i łatwego w montażu 
uchwytu na rower. Szybki i łatwy montaż. Ciągła 
ochrona ramy roweru.
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Transport.
Belki dachowe 

Belki transportowe łatwo mocowane na dachu, 
wyposażone w bezpieczny system antywłamaniowy.

Uchwyt na deskę surfi ngową 

Zaczynasz wakacje? Ładuj sprzęt i ruszaj. 
Pomoże Ci w tym specjalny uchwyt, który 
umożliwia transport dwóch desek, dopasowując 
się do ich kształtu.

Bagażnik dachowy 

Ambitne plany? Wykorzystaj odporny na 
warunki atmosferyczne bagażnik 
dachowy o pojemności od 400l do 460l 
i nośności do 50 kg, wyposażony w system 
otwierania z obu stron, który zapewnia łatwy 
dostęp do bagażu. Łatwo dopasowuje się do 
belek dachowych, nawet w samochodach 
z panoramicznym dachem. Transport bez 
problemów.
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Transport.
Uchwyt na narty xtender 

Narty można przewieźć bez wysiłku. Uchwyt na narty xtender 
łatwo się wysuwa, ułatwiając załadunek i zapewniając 
bezpieczny transport.

Uchwyt na narty 

Wybierasz się w góry? Uchwyt na narty zaprojektowany 
specjalnie dla rodzin. Może pomieścić 2–3 pary nart lub 2–4 
deski snowboardowe.

Tylny uchwyt na narty 

Prawdziwe wyzwania przyjdą na stoku. A póki co możesz łatwo 
i bezpiecznie przewieźć 6 par nart lub 2 deski snowboardowe.
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Rozwiązania 
do bagażnika.
Możesz przechowywać wszystkie rzeczy bezpiecznie i bez 
bałaganu, niezależnie od tego, dokąd jedziesz. Nikt nie lubi 
bałaganu w bagażniku. Akcesoria bagażnikowe SEAT pomogą 
Ci go uniknąć.

Siatka do bagażnika 

Lubisz porządek? Elastyczna siatka w kolorze czarnym 
pomoże Ci zorganizować i odpowiednio zabezpieczyć 
bagaże. 

Organizer do bagażnika 

Aluminiowa szyna rozdzielająca, która pozwala 
maksymalnie wykorzystać przestrzeń w bagażniku oraz 
zapewnia, że wszystko dotrze do celu w nienaruszonym 
stanie.

Dwustronna wykładzina do bagażnika 

Możesz zabezpieczyć swojego nowego SEAT-a Ateca 
łatwą w mocowaniu, dwustronną wykładziną do 
bagażnika. Dzięki niej ochronisz zawartość bagażnika 
przed zabrudzeniami i rozlanymi płynami.
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Ochrona.
Listwa ochronna na tylny zderzak oraz uniwersalny 

uchwyt z siatką 

Niech Twój samochód zawsze wygląda czysto i świeżo. Specjalna listwa 
uchroni zderzak przed zarysowaniami. A dzięki uniwersalnemu uchwytowi 
z siatką będziesz mieć wszystkie drobne rzeczy w zasięgu ręki.

Przednie i tylne chlapacze SEAT 

SEAT Ateca jest stworzony do odkryć. Specjalnie zaprojektowane przednie 
i tylne chlapacze pomogą Ci podczas jazdy ochronić samochód przed błotem 
i wszelkiego rodzaju odłamkami.

Dywaniki gumowe 

To Twój styl. Utrzymaj go. Wodoodporne dywaniki gumowe zapewniają 
ochronę i brak poślizgu stóp. Możesz również wybrać dywaniki materiałowe, 
aby dodać elegancji we wnętrzu samochodu.
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Kratka rozdzielająca 

Demontowana kratka, która oddziela przestrzeń pasażerską od 
bagażowej oraz zapewnia w podróży dodatkową ochronę 
zwierzętom.

Fotelik Kidfi x2 S 2-in-1 

Zapewnij maksymalna ochronę najdroższym osobom. Fotelik 
Kidfi x2 S posiada oparcie o profi lu V oraz regulowany system 
SICT. Można go dostosować do rozmiarów dziecka i regulować 
wraz z jego wzrostem, zapewniając wyjątkowo skuteczną 
ochronę przed uderzeniami bocznymi. Jest przeznaczony dla 
dzieci w wieku od 3,5 do 12 lat.

Bezpieczeństwo.
Zabierz ze sobą tych, których kochasz, zapewniając im 
jednocześnie ochronę i bezpieczeństwo.
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Życie jest zbyt krótkie, by przejmować się drobiazgami. Specjaliści 
z serwisu SEAT stosują wyłącznie oryginalne części SEAT, aby 
Twój samochód był zawsze w idealnym stanie i abyś Ty nie musiał 
się niczym martwić.

Lepsze życie 
zaczyna się tutaj.
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Życie jest po to, by żyć.
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. 
Wybierz wariant na rok, dwa albo trzy lata. Wszystko po to, abyś mógł 
spokojnie jeździć przez cały czas. Nasza 24-godzinna linia obsługi 
klienta oraz autoryzowane warsztaty 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? Wybierz Pakiet Przeglądów Serwisowych dostępny 
na 5 lat z przebiegiem 75 000 albo 100 000km. Korzystaj z najwyższej 
jakości autoryzowanych serwisów SEAT i zadbaj o serwis swojego 
SEAT-a przez cały okres gwarancji. Pakiet obejmuje wszystkie 
obowiązkowe przeglądy serwisowe wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi (oleje, fi ltry, świece, płyny).  

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, korzystasz z niego 
przez 2 lata za darmo, później w ramach każdego przeglądu jest 
przedłużany o rok. 



Ochrona 
środowiska.

Jakość powietrza

Silniki wysokoprężne są wyposażone 
w zoptymalizowany układ oczyszczania spalin, 
który minimalizuje emisję tlenków azotu (system 
podwójnego dozowania AdBlue).

Tryb jazdy SEAT Eco

Tryb ECO zapewnia styl jazdy przyjazny dla 
środowiska, zmieniając parametry pracy 
silnika i przekładni w taki sposób, aby 
zmniejszyć spalanie i emisję substancji do 
atmosfery.

Opony

Zastosowane opony umożliwiają 
zmniejszenie współczynnika oporu toczenia 
średnio o 20%.

Lampy

Pełne przednie i tylne lampy LED znacznie 
zmniejszają zużycie energii oraz cechują się 
wydłużonym okresem użytkowania 
i efektywnością.

Akustyka

Wszystkie wersje są wyposażone 
w podwójne uszczelki drzwi, które 
zmniejszają poziom hałasu i zwiększają 
komfort.

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 
sztucznych) w różnych częściach samochodu.

Cele marki SEAT w zakresie rozwoju technologicznego dla ochrony środowiska

 Ochrona klimatu.  Ochrona zasobów naturalnych.  Ochrona zdrowia.

ki SEAT w zakresie rozwoju technologicznego dla ochrony środowiska

Silniki

Dzięki zastosowaniu modułowego systemu 
konfi guracji w celu zmniejszenia liczby 
elementów i podzespołów, silniki w modelu 
SEAT Ateca są nawet o 30% lżejsze, co 
poprawia wydajność i zmniejsza zużycie 
paliwa. We wszystkich silnikach 
wprowadzono również udoskonalenia 
akustyczne, aby ograniczyć poziom hałasu 
podczas jazdy.
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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. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla wersji Ateca od 5,6 l/100 km do 8,5 l/100 km, emisja CO2 
od 141g/km do 192g/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.

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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