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01   SEAT Ibiza

Veľmi detailný zberateľský model 
IBIZA v mierke 1:43.
Materiál: kov.
Rozmery: 165 × 73 × 70 mm.
Farba: mystic magenta, interiér: 
čierna.
Obj. č.: 6H1099300  HAK
Cena: € 33,46

02   SEAT Arona

Veľmi detailný zberateľský model 
ARONA v mierke 1:43.
Materiál: kov.
Rozmery: 165 × 73 × 70 mm.
Farba: červená desire, 
interiér: čierna.
Obj. č.: 6H1099300  HBQ
Farba: biela nevada, 
interiér: čierna.
Obj. č.: 6H1099300  HBB
Cena: € 33,46

04   Odrážadlo

Detské odrážadlo SEAT pre deti 
od 12 mesiacov, s čalúneným 
sedadlom.
Materiál: plast (PE).
Rozmery: 720 × 300 × 270 mm.
Farba: oranžová.
Obj. č.: 6H1087500  GAD
Cena: € 99,84

03   SEAT Ateca

Veľmi detailný zberateľský model 
ATECA v mierke 1:43.
Materiál: kov.
Rozmery: 165 × 73 × 70 mm.
Farba: biela nevada, 
interiér: čierna.
Obj. č.: 6H1099300  GAB
Cena: € 33,46
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05   Prívesok na kľúče 

Originálny prívesok – karabínka v tvare 
siluety obľúbeného modelu SEAT.
Farba: červená – SEAT Arona.
Obj. č.: 6H2087010 HAQ
Farba: oranžová – SEAT Ateca.
Obj. č.: 6H2087010 GAH
Farba: mystic magenta – SEAT Ibiza.
Obj. č.: 6H2087010 HAV
Cena: € 1,73

06   USB disk

USB flash disk.
Kapacita: 4 GB.
Farba: červená.
Obj. č.: 6H2087620  GAD
Cena: € 11,93

07   Slúchadlá

Skladacie slúchadlá s 3,5 mm audio káblom so vstavaným 
mikrofónom. Zabezpečia kvalitný a vyvážený zvuk vďaka 
posilneným basom a majú široký frekvenčný rozsah.
Rozmery: 189 × 188 × 75 mm.
Farba: červená. 
Obj. č.: 6H1063702 GAD
Cena: € 54,62

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané 
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter 
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.
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02   Hodinky s červenými detailami

Hodinky SEAT z nehrdzavejúcej ocele. Majú 
dátumovník, čierny ciferník s logom SEAT, 
vodotesné do 5 ATM. Minerálne sklo, čierny 
kožený remienok s červeným prešívaním. 
Priemer puzdra: 43 mm.
Farba: čierna / červená.
Obj. č.: 6H1050800A GAA
Cena: € 80,64

04   Praktická taška na rameno 

Moderná a štýlovo vyzerajúca taška 
s farebnými akcentmi v oranžovej farbe 
a kombináciou materiálov. Táto praktická 
taška disponuje priehradkou na laptop, 
rôznymi vreckami a priehradkou na zips.  
Reflexná grafika. Odnímateľný ramenný 
popruh. Vnútorná podšívka s logom SEAT. 
Materiál:  100 % polyester.
Rozmery: 40 × 28 × 12 cm.
Farba: antracitová / oranžová.
Objem: 13 l.
Obj. č.: 6H1087309 GAE
Cena: € 41,86

05   Business kufrík

Business kufrík so štyrmi kolieskami 
a polohovateľnou teleskopickou 
rukoväťou. S povrchom odolným voči 
poškodeniu. Veľká vonkajšia 
priehradka, vnútorná priehradka 
na košele. Reflexné grafické logo. 
Integrovaný štítok na adresu. 
Podšívka s logom SEAT.
Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 53 × 31 × 20 cm.
Farba: antracitová / oranžová.
Obj. č.: 6H1087301 GAE
Cena: € 68,74

06   Batoh

Batoh na chrbát s priehradkou na notebook 
a priehradkou na zips. Reflexné grafické 
logo. Má ergonomický tvar, je ideálnym 
spoločníkom na voľný čas, cestovanie, 
ale aj do mesta. Podšívka s logom SEAT. 
Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 18 × 29 × 44 cm.
Farba: antracitová / oranžová.
Obj. č.: 6H1087329 GAE
Cena: € 31,97

03   Pánsky sveter červený

Jemný pletený sveter s výstrihom v tvare V. 
Na ľavej strane v prednej časti decentné 
logo SEAT.
Materiál: 70 % bavlna, 20 % polyamid, 
10 % hodváb. 
Farba: červená.
Veľkosti: S – XXL
Obj. č.: 6H1084100A – E HAD
Cena: € 55,01

01 03

04 05 06

02

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané 
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter 
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.

01   Pánska softshellová bunda

Pohodlná softshellová bunda vyrobená 
z funkčného strečového materiálu 
s decentným logom SEAT na ľavej strane 
hrudníka a na krku. Vodeodolná, 
vetruvzdorná, priedušná. Vhodná 
na voľnočasové aktivity, ale aj 
na dotvorenie športovo-elegantného 
mestského outfitu. 
Farba: čierna / červená.
Veľkosti: S – XL
Obj. č.: 6H1084013A – D HAA
Cena: € 76,13
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01   Plážová taška

Funkčná plážová taška so sieťovou vložkou 
na jednoduché odstránenie piesku, dve rúčky, 
vnútorné vrecko na zips, možnosť rozšírenia 
vďaka bočným zipsom, logo SEAT v prednej 
časti a modrý prívesok v tvare strapca.
Materiál: 60 % juta, 30 % bavlna, 
10 % polyuretán.
Rozmery: 410 × 410 × 100 mm.
Farba: piesková.
Obj. č.: 6H1087317 HAI
Cena: € 36,14

03   Šatka

Šatka s potlačeným vzorom a decentným 
logom SEAT, so strapcami po stranách.
Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 120 × 120 cm.
Farba: biela.
Obj. č.: 6H1084331  HAN
Cena: € 16,80

02    Dámske hodinky s  náhradným 
remienkom

Hodinky SEAT z ušľachtilej ocele, tri ručičky, 
vodotesné do 5 ATM. Remienok karamelovej 
farby, kožený. Náhradný remienok modrý, 
kožený. 
Materiál: ušľachtilá oceľ, minerálne sklo.
Priemer puzdra: 38 mm.
Farba: biely ciferník s modrou sekundovou 
ručičkou.
Obj. č.: 6H1050801 HAI
Cena: € 91,49

04   Puzdro na telefón

Tmavomodrý obal so svetlomodrou 
potlačou SEAT, kolekcia Mediterranean. 
Materiál: silikón.
Vhodné pre iPhone 6/6S a 7.
Obj. č.: 6H2087313 HAJ
Cena: € 7,30

Vhodné pre Samsung S7.
Materiál: silikón.
Obj. č.: 6H2087313  HBJ
Cena: € 7,30

05   Čiapka CUPRA

Pletená unisex čiapka CUPRA na voľný čas.
Materiál: 60 % bavlna, 35 % polyester, 
5 % elastan.
Veľkosť: univerzálna.
Farba: modrá.
Obj. č.: 6H1084303  IAJ
Cena: € 28,56

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania 
zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané 
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov 
vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný 
charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače 
nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete 
na www.seat.sk.

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.
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SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

02  Hodinky Chronograf

Hodinky SEAT Motorsport s telom 
z nerezovej ocele, troma ručičkami 
a dátumovníkom. Stopky so zobrazením 
minút, sekúnd a 1/20 sekundy. Vzor masky 
chladiča modelu Cupra, naťahovacie 
koliesko s logom SEAT, vodotesné do 10 ATM.
Materiál: nerezová oceľ, minerálne sklo.
Remienok: čierny silikón.
Priemer puzdra: 46 mm. 
Obj. č.: 6H1050830A IAF
Cena: € 90,81

03   Pánsky sveter modrý

Kvalitný jemný pletený sveter s výstrihom 
v tvare V. Decentné farebné detaily a kontrastné 
lakťové nášivky. 
Materiál: 70 % bavlna, 20 % nylon, 10 % hodváb.
Farba: modrá.
Veľkosti: S – XXL
Obj. č.: 6H1084100A – E GAJ
Cena: € 55,01

01 0302

01   Prívesok

Dvojfarebný praktický prívesok na kľúče 
s lešteným kovovým logom SEAT.
Rozmery: 91 × 30 × 9 mm.
Farba: červená/antracitová
Obj. č.: 6H1087011  GBD
Cena: € 12,29
Farba: čierna/oranžová.
Obj. č.: 6H1087011  GBA 
Cena: € 12,96

05   Hodinky s modrým remienkom

Hodinky SEAT z nehrdzavejúcej ocele s 
dátumovníkom, vodotesné do 5 ATM. 
Materiál: Ušľachtilá oceľ.
Priemer puzdra: 43 mm.
Farba: čierna / modrá.
Obj. č.: 6H1050800A  GBJ
Cena: € 89,38

06   Šiltovka

Šiltovka s decentným logom SEAT. 
Materiál: 100 % bavlna.
Veľkosť: univerzálna.
Farba: modrá.
Obj. č.: 6H1084300 GCJ 
Cena: € 12,29

04   Slnečné okuliare

Slnečné okuliare „pilotky“ s diskrétnym 
logom SEAT na bočniciach.
Materiál: kov.
Sklá: polykarbonát, 100 % UV ochrana.
Priemer puzdra: 43 mm.
Farba: matne strieborná, sivé, mierne 
zrkadlové sklá.
Obj. č.: 6H1087900  GAM
Cena: € 19,87

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané 
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter 
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.
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02   Čiapka

Neformálna pletená unisex čiapka SEAT. 
Materiál: 60 % bavlna, 36 % polyester, 
5 % elastan.
Veľkosť: univerzálna.
Farba: modrá.
Obj. č.: 6H1084303  GAJ
Cena: € 16,85

04   Multifunkčná cestovná taška 

Možno ju nosiť zvislo, vodorovne alebo ako 
batoh. Popruh je možné odložiť do zadnej 
priehradky. Vnútorný priestor je účelne 
členený na viaceré priehradky. Nenápadné 
logo SEAT.
Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 40 × 30 × 16 cm.
Farba: modrá / piesková / oranžová.
Obj. č.: 6H1087319 GAJ
Cena: € 42,86

05   Cestovná taška

Moderná cestovná taška, atraktívny 
štýl, rôzne vnútorné a vonkajšie 
priehradky, ramenný popruh, 
vonkajšia priehradka na zips 
a nenápadné reliéfne logo SEAT. 
Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 50 × 40 × 20 cm.
Farba: modrá / piesková / oranžová.
Obj. č.: 6H1087300 GAJ
Cena: € 42,86

06   Multifunkčná taška

Multifunkčná taška vo formáte shopper. 
Môže sa nosiť ako kabelka alebo ako batoh. 
Má vonkajšie vrecko, rôzne vnútorné 
priestory a jemne zvýraznené logo SEAT. 
Materiál: 100 % polyester, spodná časť: 
nepremokavá látka.
Rozmery: 45 × 35 × 12 cm.
Farba: modrá / piesková / oranžová.
Obj. č.: 6H1087317 GAJ
Cena: € 32,69

03   Cestovná kozmetická taška

Priestranná a funkčná toaletná taška s mnohými 
vnútornými priehradkami a priehľadným 
plastovým vreckom na mokré veci. Praktická 
možnosť zavesenia na háčik. Zabezpečí dokonalú 
organizáciu vnútorného priestoru a bezpečne 
prepraví všetky kozmetické výrobky.  
Materiál:  100 % polyester.
Farba: modrá / piesková / oranžová
Obj. č.: 6H1087317 HAJ
Cena: € 28,32

03

04 05 06

02

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané 
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter 
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.

01   Dáždnik

Skladací dáždnik s automatickým 
otváraním a zatváraním, kovová tyč, 
ergonomicky tvarovaná rukoväť 
s povrchovou úpravou Senosoft, odolný 
voči vetru. Logo SEAT aj na rukoväti.
Materiál: 100 % polyester. 
Rozmery: 290 × 50 × 50 mm.
Priemer: 94 cm.
Obj. č.: 6H1087600  GAA
Cena: € 17,57

01
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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 (11 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 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané maloobchodné ceny 
v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. 

Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.


