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SEAT Check.
Každé ročné obdobie so sebou prináša 
výkyvy počasia, ktoré vplývajú nielen na vás, 
ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto 
pred zimou preventívnu prehliadku SEAT 
CHECK, aby ste mali istotu, že môžete 
pokojne vyraziť s úsmevom za zimnými 
dobrodružstvami. 

Skontrolujeme vám 18 najdôležitejších 
bodov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vášho 
vozidla a upozorníme vás na prípadné 
nedostatky!

Skontrolujeme vám:

Záver kontroly potvrdíme aj pri skúšobnej 
jazde. 

Objednajte sa na SEAT Check už dnes! 
Tešíme sa na vás.

•  motor
•  spojku
•  prevodovku
•  pohon nápravy
• pneumatiky
•  brzdovú kvapalinu, 

účinnosť brzdenia
•  brzdové rozvody, 

brzdové hadičky
•  brzdové kotúče, 

platničky
• výfukový systém

•  podvozok, teleso 
nápravy

• tlmiče pruženia
• riadenie
• karosériu
• osvetlenie
•  ostrekovanie skiel, 

svetiel a stierače
• čelné sklo
• batériu
• povinnú výbavu

seat.sk

Nový
SEAT 
Tarraco
Kedy, keď nie teraz?
Tie najlepšie zážitky? Len s novým 7-miestnym SUV SEAT 
Tarraco, ktorý má všetko, čo na cestách potrebujete. 
Nezameniteľné krivky, 100 % Full LED technológiu aj Digital 
cockpit v sérii. Možnosť nastaviť si jazdný režim otočným 
ovládačom SEAT Drive profi le, pohon 4Drive a 760 l batožinový 
priestor. Vybavený je tými najmodernejšími asistenčnými 
systémami a E-Call – systémom núdzového volania, nezávislým 
od mobilného telefónu. Tak na čo čakáte?

Spotreba a emisie CO2: 5,7 – 9,5 l/100 km, 148 – 214 g/km.

Seat Tarraco 297x210 sklad.indd   1 13/09/2019   11:19
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Originálne diely 
SEAT.
Váš SEAT je tvorený veľkým počtom originálnych dielov, 
ktoré sa každodenným používaním vozidla prirodzene 
opotrebovávajú. Ak treba na vašom aute niečo vymeniť 
alebo opraviť, mali by ste sa vždy rozhodnúť pre Originálne 
diely SEAT priamo od výrobcu. 

Pri hľadaní vhodného dielu na opravu sa môžete stretnúť 
s veľkým množstvom rôznych neoriginálnych dielov, ktoré 
podliehajú rýchlejšiemu opotrebovaniu. Cena týchto 
neoriginálnych dielov sa vám spočiatku môže zdať 
výhodná, ale neskôr môže práve použitie takýchto dielov 
vyvolať potrebu väčšej investície v dôsledku poškodenia 
vášho vozidla.  

Výhody SEAT Originálnych dielov:
• majú špičkovú kvalitu
• sú maximálne spoľahlivé
• 100 % funkčné a bezpečné
• majú dlhú životnosť
• sú identické s pôvodnými dielmi v novom vozidle
• perfektne sedia a tým skracujú dobu montáže
• sú pravidelne inovované
• prechádzajú náročnými testami podľa noriem SEAT

Originálne diely sú vyrobené priamo výrobcom vozidla alebo 
certifikovaným výrobcom. Originálne diely sú navrhnuté 
priamo pre daný typ vozidla, v potrebnej rozmerovej 
presnosti a dodržaním správneho technologického postupu. 
Navyše sú starostlivo a dlhodobo testované. Na originálne 
diely poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja 
alebo montáže v autorizovanom servise SEAT a vďaka ich 
deklarovanej kvalite a dlhšiemu intervalu výmeny 
z dlhodobého hľadiska šetríte finančné prostriedky. 

Originálne výmenné 
diely SEAT.
100 % funkčnosť pri rovnakých záručných podmienkach ako u nového 
originálneho dielu za priaznivé ceny. Opakovaným spracovaním použitých 
súčiastok vznikajú Originálne výmenné diely SEAT. Renovácia vo výrobnom 
závode znamená, že diely sú do detailu rozobrané, vyčistené, premerané 
a opotrebované časti nahradené novými. Výsledkom sú originálne 
výmenné diely, ktoré ponúkajú hospodárne opravy bez toho, aby ste sa 
museli vzdať kvality SEAT, na ktorú ste zvyknutý.

Výhody Originálnych výmenných dielov SEAT: 
• zachovanie kvality ako pri nových dieloch 
• dvojročná záruka 
• výhodná cena 
• široký sortiment 
• šetrnosť k životnému prostrediu 

Ekonomicky výhodné 
diely SEAT.
Jazda autom je dnes prirodzenou súčasťou nášho života. Pre zachovanie 
bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla je však nevyhnutná pravidelná údržba. 
Aby hodnota vášho vozidla zostala zachovaná, je v tomto prípade najlepším 
riešením rozhodnúť sa pre originál. Použitie originálnych dielov je však pri 
niektorých opravách finančne náročnejšie. Čo s tým?

Pre vozidlá v najlepších rokoch
Hlavne majitelia starších vozidiel sú mimoriadne citliví na ceny. Pri údržbe, 
respektíve oprave svojho vozidla požadujú okrem kvalitných a spoľahlivých 

dielov a profesionálne odvedenej práce aj jasnú a záväznú informáciu 
o cene. Ak aj vy patríte do tejto skupiny, máme pre váš riešenie s názvom 
Ekonomicky výhodné diely SEAT.

Ekonomicky výhodné diely SEAT sú pravé SEAT diely
Zatiaľ, čo Originálne diely SEAT® a Originálne výmenné diely SEAT sú 
identické s dielmi použitými pri výrobe vozidiel, Ekonomicky výhodné diely 
SEAT boli vyvinuté špeciálne pre opravy vozidiel starších ako päť rokov. 
Aj napriek tomu si môžete byť istý, že tieto diely boli vytvorené s rovnakou 
technologickou kompetenciou spoločnosti SEAT, S.A. Ekonomicky výhodné 
diely SEAT zahŕňajú celý rad štandardných dielov použiteľných v rámci 
údržby vozidla alebo v prípade opotrebenia, ako sú brzdové kotúče 
a obloženia, štartovacie batérie, alternátory, tlmiče pruženia, atď. Tento 
sortiment sa neustále zlepšuje a rozširuje. Samozrejme, aj na tieto diely sa 
poskytuje štandardná dvojročná záruka.

Informujte sa na ceny zvýhodnených ekonomicky výhodných dielov 
u svojho autorizovaného servisného partnera SEAT.

Zoznam servisných partnerov nájdete na www.seat.sk. 
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Povedzte áno… 
Originálnej 
autobatérii 
SEAT

Batéria vo vašom vozidle SEAT odvádza 
naozaj skvelú prácu: pri štartovaní motora 
musí v krátkom čase vyvinúť dostatočnú 
energiu na naštartovanie či vedieť obslúžiť 
ostatné elektronické systémy vo vozidle. 
S Originálnymi autobatériami SEAT máte 
dostatok energie na všetko, čo potrebujete.

Nie všetky prekvapenia
prinášajú radosť. 
Napríklad vtedy, keď vám autobatéria vypovie službu pri 
štartovaní motora. Dôvod môže byť jednoduchý – hladina kyseliny 
vnútri je príliš nízka a batéria už nemá dostatok energie potrebnej 
na naštartovanie. Naša kontrola autobatérie vám ušetrí nepríjemné 
prekvapenia. Rýchlym testom vieme zistiť, či je autobatéria v 
dobrej kondícii, či ju treba dobiť alebo vymeniť za úplne novú 
– Originálnu autobatériu SEAT. Aby ste mohli uskutočniť všetky 
svoje plány, odporúčame Originálne autobatérie SEAT. Sú 
obzvlášť výkonné, spoľahlivé a dokonale prispôsobené vášmu 
vozidlu SEAT.

Vedeli ste, že?
5 dôležitých faktov 
o batérii:
Slabá batéria býva najčastejším dôvodom poruchy vozidla.

Moderné asistenčné systémy, nezávislé kúrenie, štart-stop systém 
či ďalšie funkcie vyžadujú veľa energie a batérie s vysokým 
výkonom.

Na krátkych cestách sa často spotrebuje viac elektrickej 
energie, ako môže alternátor dodať.

Intenzívne teplo alebo dlhé používanie batérie môžu spôsobiť 
vybitie – to skracuje jej životnosť.

Pri nízkych teplotách produkuje batéria menej výkonu a okrem 
toho musí dodávať energiu ďalším systémom vo vozidle, ktoré sú 
náročné na spotrebu elektrickej energie, ako napríklad vyhrievanie 
sedadiel či vyhrievanie zadného skla.
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Vaša bezpečnosť 
sa začína kolesami. 

Nové vozidlá SEAT sú predurčené na svižný 
pohyb. Vylepšená aerodynamika spolu 
so zimnými kompletmi SEAT vám pomáha ísť 
rýchlejšie, ísť ďalej a zároveň s nízkou 
spotrebou. Teraz ste aj v zime nezastaviteľný.

Dynamic Kosta
SEAT Alhambra

Design
SEAT Leon / ST Kombi

Abrera 
SEAT Leon / ST Kombi

Dynamic
SEAT Ibiza od m. r. 2017

X-PERIENCE
SEAT Leon X-Perience

Dynamic
SEAT Arona

Performance 
SEAT Arona

Dynamic 
SEAT Ateca

Performance 
SEAT Ateca

Dynamic 
SEAT Tarraco

Performance 
SEAT Tarraco

Exclusive 
SEAT Tarraco

Supreme 
SEAT Tarraco

Exclusive 
SEAT Ateca

Design
SEAT Ibiza od m. r. 2017

Silva
SEAT Mii

Dynamic 
SEAT Leon / ST Kombi

X-PERIENCE
SEAT Leon X-Perience

Design 
SEAT Arona

Design 
SEAT Ateca

Izaros 
SEAT Alhambra

Enjoy
SEAT Ibiza od m. r. 2017

Vhodné na použitie so snehovými reťazami. O prípadných požiadavkách, obmedzeniach a vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u vášho autorizovaného servisného partnera SEAT.

Performance 
SEAT Leon / ST Kombi

Cupra 
SEAT Leon / ST Kombi

10 11



Menej 
defektov, 
viac mobility.
Program pneumatík AirStop®
značky SEAT.

Malá príčina, veľký následok 
– s AirStop® zájdete ďalej. 
Vedeli ste, že defekty pneumatík predstavujú takmer 25 % všetkých porúch? 
A že defekty sú väčšinou spôsobené malými vpichmi v behúni pneumatiky? 
Preto sme pri značke SEAT stanovili štandard výrobcu pre samozaceľujúce 
pneumatiky AirStop®. 

Táto technológia umožňuje bezproblémovú jazdu k najbližšiemu partnerovi SEAT 
pri vpichoch do behúňa pneumatiky s priemerom do 5 mm, čo je napríklad 
typické pri prepichnutí klincom. Pre vás to znamená: žiadne obmedzenia 
pri každodennom používaní a výrazne menej problémov pri defekte. Pneumatiky 
s technológiou AirStop® sú k dispozícií pre čoraz viac vozidiel, čo vám zabezpečí 
ešte väčšiu mobilitu.

Otázky a odpovede 
k programu 
pneumatík AirStop®. 
Čím sa líši pneumatika AirStop® od štandardnej pneumatiky?
Pneumatiky AirStop® obsahujú lepkavú, viskóznu zaceľujúcu vrstvu, ktorá pokrýva 
vnútro pneumatiky. Táto viskózna hmota dokáže utesniť defekt v oblasti behúňa až 
do 5 mm. Kvalita jazdných vlastností a životnosť sa nemení, valivý odpor sa 
výrazne nelíši od štandardných pneumatík. 

Potrebujem špeciálne disky alebo iné prídavné diely?
Pneumatika sa dá namontovať na každý štandardný disk a nevyžaduje nijaké 
dodatočné diely. Odporúčame však pneumatiky používať spolu so systémom 
monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS).

Musím pneumatiku po prepichnutí napriek tomu vymeniť?
S pneumatikami AirStop® môžete ďalej pokračovať v jazde k svojmu SEAT 
partnerovi, ktorý poškodenú pneumatiku skontroluje a rozhodne, či je možné 
pneumatiku štandardne opraviť alebo je nutné ju vymeniť. AirStop® predlžuje 
dojazd, no nie je permanentnou metódou opravy. Po zistení poškodenia by mala byť 
pneumatika bez zdržania skontrolovaná špecialistom v servise SEAT.

Podľa čoho rozoznám, či sú na mojom vozidle už namontované pneumatiky 
AirStop®?
Pri všetkých vozidlách, pri ktorých sú k dispozícii pneumatiky AirStop® priamo 
z výroby, je táto informácia uvedená v návode na obsluhu vozidla. Okrem toho sú 
na bočniciach pneumatík vylisované príslušné označenia – logá výrobcov 
ponúkajúcich samozaceľujúce pneumatiky. V závislosti od výrobcu je tam 
uvedené ContiSeal (Continental), Seal Inside (Pirelli), Selfseal (Michelin) alebo 
Sealguard (Hankook).

Vaše výhody. 
Väčšia bezpečnosť
Žiadna strata tlaku po prepichnutí v oblasti behúňa, správanie vozidla zostáva 
stabilné.
    
Rovnaký jazdný komfort
Nijaké obmedzenia v porovnaní so štandardnými pneumatikami.
  
Úspora času
V prípade defektu niektorého z vašich kolies sa nebudete musieť zdržovať 
výmenou poškodenej pneumatiky a môžete ďalej nerušene pokračovať v jazde 
bez obmedzení.

Ochrana aj pri viacnásobnom poškodení
Plná ochrana aj pri viacerých prepichnutiach.

Ušetríte priestor a palivo
Odstránením rezervného kolesa sa zníži hmotnosť vozidla a v batožinovom 
priestore je k dispozícii viac miesta.

Pre viac informácií ohľadom pneumatík AirStop® 
nasnímajte QR kód alebo kontaktujte svojho 
najbližšieho autorizovaného servisného partnera SEAT.

Takto to funguje:

01 Špeciálna tesniaca hmota vo vnútri pneumatiky … 02  … obalí cudzie teleso do priemeru 
5 mm okamžite pri vniknutí …

03 …  a utesní miesto vpichu, a tým umožní 
pokračovanie v jazde k najbližšiemu 
partnerovi SEAT.
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Originálne 
príslušenstvo.
Komunikácia.

Je jedno, čo robíte vo svojom každodennom
živote, vždy máte istotu, že máte na každú
situáciu optimálnu výbavu z kolekcie SEAT. Svoj bežný 
program môžete absolvovať štýlovo s moderným dizajnom 
a nevtieravou eleganciou, ktorú poskytuje celá škála 
doplnkov. Šité na mieru pre čokoľvek, čo ste si naplánovali.

Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. 
Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie 
informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto 
produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty 
môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou 
balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách 
zahrnutá. 

01   Aktivačný dokument kontroly rýchlosti 
pre vozidlá s ovládaním na volante

Licenčný balíček pre aktiváciu funkcie kontroly rýchlosti 
pre vozidlá s ovládaním na volante. Funkcia kontroly 
rýchlosti SEAT má nasledujúce vlastnosti:  
- pomáha šetriť náklady na palivo  
- uľahčuje dodržanie rýchlostných obmedzení 
- ľahko sa aktivuje pri dosiahnutí rýchlosti 30 km/h 
- ľahko sa deaktivuje stlačením brzdového pedálu 
Balenie obsahuje:  
- aktivačná licencia 
- páčka 
Vhodné pre vozidlá s PR: 8T0 (bez kontroly rýchlosti)
Pre: SEAT Ateca (2016–2020), Leon 5P/SC/ST (2013–2017) 
Leon PA 5P/SC/ST (2017–2020), Tarraco (2018–2020)
Obj. č.  5F0054690
€ 83,04

01

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2019 do 29. 2. 2020
alebo do vypredania zásob.

14 15



Full Link. Inteligentné pripojenie
Konektivita je pre nás dôležitá rovnako ako pre iných, preto sme investovali 
veľa práce do vývoja systému, ktorý integruje váš smartfón do vášho vozidla 
SEAT. Vďaka nemu máte k dispozícii pripojenie vždy a všade. 

Konektivita
Full Link predstavuje revolučné zdokonalenie konektivity medzi vašim 
smartfónom a vozidlom SEAT. Využite všetky možnosti konektivity naplno, 
od najnovších informácií cez aktuálne aplikácie až po vašu obľúbenú hudbu. 
Najlepšie na tom je to, že vďaka kompatibilite systémov MirrorLink™, Android 
Auto™ a Apple CarPlay™ pokrýva Full Link nielen zariadenia s operačným 
systémom Android, ale aj iOS. Presne ako naznačuje jeho názov.

MirrorLink™
Dokonalé spojenie vášho smartfónu s vaším vozidlom SEAT. So systémom 
MirrorLink™ sa to stáva skutočnosťou. Vaše kompatibilné zariadenie 
s operačným systémom Android jednoducho spojte so SEAT Media 
systémom Plus, nakonfigurujte ho a každú certifikovanú aplikáciu systému 
MirrorLink™ môžete zobraziť na displeji infotainment systému. Všetko urobíte 
bez toho, aby ste váš mobilný telefón museli vziať do rúk.

Android Auto™
Systém, ktorý bol vytvorený spoločnosťou Google pre užívateľov zariadení 
s operačným systémom Android. So systémom Android Auto™ môžete svoj 
mobilný telefón ovládať bez toho, aby vás to rozptyľovalo od riadenia 
vozidla. Pri ovládaní aplikácií, ako sú Google mapy, Spotify alebo Skype 
môžete využiť multifunkčný volant, integrovaný dotykový displej alebo 
hlasové ovládanie.

Apple CarPlay™
Aj užívateľom telefónov iPhone ponúka Full Link pripojenie k vozidlu SEAT. 
Apple CarPlay™ umožňuje všetkým zariadeniam od iPhone 5 priame 
zrkadlenie smartfónu na displeji SEAT Media systému Plus. Tento systém 
môžete ovládať prostredníctvom multifunkčného volantu, dotykového 
displeja alebo dokonca vaším hlasom.

02   Aktivácia SEAT Full Link

Nový informačný a zábavný systém umožňuje pripojiť smartfóny 
k vozidlu SEAT a vychutnať si interaktívne funkcie. Full Link je 100 % 
kompatibilný s takmer akýmkoľvek smartfónom. Funguje 
prostredníctvom systémov Android a iOS vďaka technológiám 
MirrorLink™, Android Auto™ a Apple CarPlay™. Pre aktiváciu systému 
Full Link je potrebné kontaktovať autorizovaný servis SEAT. Vhodná 
iba pre MIB Gen2 (iba verzie Media systems plus standard a Navi 
system standard navi). Podľa výbavy vozidla je možná potreba 
montážnej sady (nie sú súčasťou balenia).
Obj. č. 5F0054830
€ 125,76

Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. 
Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie 
informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto 
produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu 
navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou balenia. 
Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 

02

Pre viac informácií ohľadom SEAT FullLink 
nasnímajte QR kód alebo kontaktujte svojho 
najbližšieho autorizovaného servisného 
partnera SEAT.

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2019 do 29. 2. 2020
alebo do vypredania zásob.
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03   Aktivačný dokument funkcie rozpoznania únavy

Funkcia rozpoznania únavy pomáha minimalizovať riziko nehody z dôvodu 
nedostatočného sústredenia vodiča. Licencia umožňuje aktiváciu senzorov vozidla, 
ktoré analyzujú správanie sa vodiča a udržujú určité štandardy. V prípade, že sa 
počas jazdy objaví rozdiel v správaní oproti bežnej jazde, systém na čas 5 sekúnd 
aktivuje akustický a vizuálny alarm. Ak vodič počas nasledujúcich 15 minút vozidlo 
nezastaví, aby si mohol oddýchnuť, alarm sa opäť aktivuje. Počas dlhých ciest je 
systém naprogramovaný tak, aby upozornil na potrebu odpočinku vždy po uplynutí 
4 hodín nepretržitej jazdy. Systém je pripravený tak, aby zabránil spánku vodiča, 
ale neupozorní vodiča, ak zaspí. Pre: SEAT Ateca (2016 – 2020), Leon 5P/SC/ST 
(2013 – 2017) Leon PA 5P/SC/ST (2017 – 2020), Tarraco (2018 – 2020) 
Obj. č.  5F0060884B 
€ 78,82

04   Nabíjací kábel pre mobilné telefóny iPhone a Android

Nabíjací kábel pre mobilné telefóny s funkciou 2 v 1. Je kompatibilný s Android aj 
iOS. S označením "I" otočeným smerom hore umožňuje nabíjanie zariadení iPhone 6 
a 7. S označením "A" otočeným smerom hore umožňuje nabíjanie telefónov Android s 
pripojením Micro USB. Umožňuje nabíjanie a prenos dát.
Obj. č.  000051444AK 
€ 7,68

05   Nabíjací kábel pre mobilné telefóny

Vysokokvalitný nabíjací kábel na pripojenie k rozhraniu USB kompatibilný 
s väčšinou zariadení USB typu C. Dĺžka 103 cm.
Obj. č.  000051444AL 
€ 6,38

Originálny strešný box.

Originálny strešný box je vkusným a praktickým doplnkom vášho 
vozidla, vďaka ktorému sa už nemusíte obávať nedostatku úložného 
priestoru. S dvojitými plastovými stenami je odolný voči 
poveternostným vplyvom. Maximálne zaťaženie 50 kg.

06   Originálny strešný box objem 400 litrov. 
Rozmery: dĺžka 175 cm, šírka 82 cm, výška 45 cm.  
Farba: čierna. 
Obj. č.  000071200T 
€ 490,75

07   Originálny strešný box objem 420 litrov. 
Rozmery: dĺžka 196 cm, šírka 78 cm, výška 43 cm.  
Farba: čierna. 
Obj. č.  000071200AB 
€ 510,72

08   Originálny strešný box objem 450 litrov. 
Rozmery: Rozmery: dĺžka 1 60 cm, šírka 1 00 cm, výška 440 mm.  
Farba: čierna / strieborná. 
Obj. č.  000071180A 
€ 311,04

Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky 
produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte 
svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž 
v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú 
montážnu sadu, ktorá nie je súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je 
v uvedených cenách zahrnutá. 

Transport.

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2019 do 29. 2. 2020
alebo do vypredania zásob.
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10    Originálny základný strešný nosič 

Základný strešný nosič je vyrobený z hliníka. Ľahko a rýchlo 
sa montuje. Disponuje uzamykateľným systémom na ochranu 
proti krádeži. Vďaka aerodynamickému tvaru minimalizuje hluk 
počas jazdy. Predstavuje základ na prepravu nadrozmerného 
nákladu ako lyže, bicykle či snowboardy. Predáva sa ako sada 
dvoch priečok. 

11    Originálny základný strešný nosič 
pre pozdĺžne nosníky

Základný strešný nosič je vyrobený z hliníka. Ľahko a rýchlo 
sa montuje. Disponuje uzamykateľným systémom na ochranu 
proti krádeži. Vďaka aerodynamickému tvaru minimalizuje hluk 
počas jazdy. Predstavuje základ na prepravu nadrozmerného 
nákladu ako lyže, bicykle či snowboardy. Predáva sa ako sada 
dvoch priečok. 

Model Obj. číslo Cena

Ibiza (2018 - -)  6F0071151A € 230,40

Ibiza SC (2016 - -)  6J3071151 € 195,36

Leon (2013 - -)  5F0071100 € 175,20

Leon SC (2013 - -) 5F0071100A € 196,32

Model Obj. číslo Cena

Alhambra (2016 - -) 7N5071151 € 190,04

Arona (2018 - -) 6F9071151 € 170,40

Ateca (2017 - -) 575071151 € 151,68

Ibiza ST (2016 - -) 6J8071100 € 208,32

Leon ST (2014 - -) 5F9071151 € 278,40

Tarraco (2019 - -) 5FJ071151A € 199,20

Držiak lyží a snowboardov

Slúži na  pohodlnú prepravu lyží alebo snowboardov. 
Lyže a snowboardy sú chránené pred poškodením mäkkou gumou. 
Ľahko sa otvára. Kompatibilné s väčšinou strešných nosičov 
s T drážkou. Uzamykateľný. 

Pre 4 páry lyží alebo 2 snowboardy
Obj. č.  000071129S 
€ 121,44

Pre 6 párov lyží alebo 4 snowboardy
Obj. č.  000071129T 
€ 138,24

09   Výsuvný držiak lyží a snowboardov

Slúži na ľahké nakladanie a vykladanie bez toho, aby ste sa museli 
nakláňať nad strechu vozidla. Prepravná kapacita maximálne 
pre 6 párov lyží alebo pre 4 snowboardy. Mäkké gumové podložky 
chránia náklad pred poškodením počas prepravy. 
Obj. č.  000071129R 
€ 245,76

10

11

09

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2019 do 29. 2. 2020
alebo do vypredania zásob.
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SEAT Service 
Mobility.

Už nikdy nebudete jazdiť sami.

Vždy pri vás,
vždy to najlepšie riešenie 
Služba SEAT Service Mobility je vždy pri vás – kedykoľvek 
a kdekoľvek. Platí od prahu vášho domova a vo všetkých krajinách 
Európskej únie, ako aj v ďalších vybraných krajinách. Vďaka službe 
SEAT Service Mobility si vychutnáte jazdu s vaším vozidlom SEAT, 
pretože pre rýchlu a efektívnu pomoc stačí uskutočniť len jeden 
telefonický hovor.

Služba SEAT Service Mobility vám ponúka asistenčné služby v každej situácii, 
ktorá vedie k nepojazdnosti vášho vozidla SEAT v dôsledku poruchy 
a znemožňuje tým pokračovať v jazde.

Asistenčné služby sú samozrejme ponúkané aj vtedy, ak nepojazdnosť 
vozidla nastane po nehode alebo dokonca pri nedostatku paliva.

Pre vaše požiadavky a potreby nájdeme vždy to najlepšie riešenie. 
Ak potrebujete náhradné vozidlo, servisné stredisko vám poskytne odvoz 
domov alebo zabezpečí pre vás a vašich cestujúcich ubytovanie. Môžete sa 
obrátiť na asistenčné služby 24 hodín denne a náš rýchly a efektívny servis 
sa o vás postará.
 
Po kontaktovaní nášho strediska asistenčnej služby SEAT Service Mobility 
ponúkame nasledovné široké spektrum služieb podľa Vašich požiadaviek 
a potrieb:

Oprava poruchy na ceste
Servisné vozidlo príde čo najskôr na miesto poruchy s odborníkmi, ktorí sú 
vyškolení na opravu vášho vozidla na mieste, pokiaľ je to možné.

Odťah vozidla 
Ak nie je možná oprava na mieste, vaše vozidlo bude odtiahnuté k najbližšiemu 
autorizovanému servisnému partnerovi SEAT na jeho následnú opravu.

Doplnenie paliva 

V prípade nedostatku paliva poskytneme pomoc. Ak ste omylom doplnili 
nesprávne palivo, bude vaše vozidlo odtiahnuté k najbližšiemu 
autorizovanému servisnému partnerovi SEAT.

Ak oprava v servise vyžaduje viac ako dve hodiny, ponúkneme vám 
viacero alternatív, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám:

Náhradné vozidlo* 
Dostanete náhradné vozidlo, až kým nebude vaše vozidlo SEAT opravené, 
po dobu maximálne troch pracovných dní (v závislosti od poškodenia).

Ubytovanie 
Ak sa problém vyskytne vo vzdialenosti viac ako 50 km od vášho domova 
a nevyberiete si možnosť náhradného vozidla, postaráme sa o ubytovanie 
pre vás a vašich cestujúcich v hoteli (alebo inom ubytovacom zariadení) 
v blízkosti autorizovaného servisu SEAT maximálne na tri noci.

Samozrejme po úspešnej oprave vášho vozidla SEAT 
sa postaráme aj o: 

Uskladnenie vozidla 
V prípade potreby bude vaše vozidlo SEAT uskladnené maximálne tri 
pracovné dni po oprave.

*platí prvé dva roky od prvého prihlásenia vozidla. 

Pre viac informácií ohľadom SEAT Service 
Mobility nasnímajte QR kód alebo kontaktujte 
svojho najbližšieho autorizovaného 
servisného partnera SEAT.
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Rozbité sklo?
Žiadny problém.

Takmer neviditeľné, tak samozrejmé 
a napriek tomu nenahraditeľné. 
Predné sklo je jednou z najdôležitejších častí 
vozidla. Pre bezpečnosť a funkčnosť vozidla 
je najlepší Originál.

Opravy čelného 
skla SEAT. 
Tu je váš SEAT doma. 

V ideálnom prípade čelné sklo vôbec nevnímate - ak je to tak, všetko je 
v poriadku. Ak je však potrebná výmena kvôli opotrebeniu či poškodeniu 
odlietajúcim kamienkom, odporúčame – tak ako vždy – aby ste si vybrali 
Originálny diel SEAT® a dali vozidlo opraviť v autorizovanom servise SEAT. 
Neoriginálne náhradné diely nezodpovedajú kvalite, rozmerovej presnosti 
a funkčnosti originálnych dielov. Len originálne diely sú dokonale 
prispôsobené vášmu vozidlu.

Zmeny v geometrii a/alebo hrúbke skla môžu viesť k malým odchýlkam, 
čo ovplyvňuje presnosť osadenia a tým aj funkčnosť čelného skla. 
Dôsledkom môže byť zvýšený hluk jazdy a vetra, ako aj nefunkčnosť 
asistenčných systémov vodiča či funkcie vyhrievania čelného skla.

A mimochodom: väčšina škôd na čelnom skle môže byť rýchlo 
a ekonomicky opravená použitím metódy takmer neviditeľnej živicovej 
výplne SEAT Clever Repair®. A ak vaše havarijné poistenie kryje aj 
poškodenie čelného skla, oprava sa zvyčajne uskutočňuje bezplatne.
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SEAT Originálne
brzdové kotúče

SEAT Originálne
guľové čapy a tyčky stabilizátora

SEAT Originálne 
rozvody

SEAT Originálne
brzdové platničky

SEAT Originálna
štartovacia batéria

Sada kompletných 
zimných kolies SEAT

Originálna kvapalina
AdBlue

SEAT Originálne
xenónové výbojky

SEAT Originálne
náboje a ložiská nábojov kolies

SEAT Originálne stierače 
a aero stierače

Šekujte a súťažte

1. cena
SEAT s plnou nádržou na víkend 
a SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 250 €

2. cena
SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 150 €

3. cena
SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 100 €

20 %

20 %

20 %

20 %

10 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Čas pre 
Originál.
Šeková knižka 2019 Aj v roku 2020 sa môžete 

tešiť na svoju obľúbenú 
Šekovú knižku u vášho 
SEAT partnera.

Pre viac informácií ohľadom Šekovej knižky 
nasnímajte QR kód alebo kontaktujte svojho 
najbližšieho autorizovaného servisného 
partnera SEAT.
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SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie v tejto brožúre majú 
preto len informatívny charakter. SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácií v čase vydania tejto publikácie (10 2019), najnovšie informácie vám poskytne váš SEAT partner. 
Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočnosti. Vozidlo a všetky jeho časti, ako aj originálne náhradné diely, boli skonštruované 

v súlade s právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné prostredie – použitím recyklovaných/recyklovateľných materiálov a opatreniami realizovanými 
na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality.

Ponuka platí od 15. 10. 2019 do 29. 2. 2020 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, doporučované maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH a sú bez montážnych nákladov.
Zmena cien a produktov vyhradená.


