
SEAT Alhambra.



1953. Το πρώτο SEAT βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής μας 
στη Βαρκελώνη και μια ολόκληρη χώρα αρχίζει να μετακινείται. 
Πάνω από 60 χρόνια μετά, μετακινούμε ανθρώπους σε όλο 
τον κόσμο.

Αλλά η Βαρκελώνη συνεχίζει να μας εμπνέει. Το δημιουργικό της 
πνεύμα κυλάει στις φλέβες μας. Τροφοδοτεί κάθε αυτοκίνητο 
που δημιουργούμε. Μάλιστα, το 50% της ενέργειας που 
καταναλώνουμε για να κατασκευάσουμε τα αυτοκίνητά μας 
προέρχεται από τον ήλιο της Μεσογείου. Είναι μια πόλη που δεν 
παύει ποτέ να κινείται. Όπως δεν πρόκειται να σταματήσουμε 
ούτε εμείς. Γιατί; Επειδή πρέπει να πάτε κάπου.

Created in 
Barcelona.
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Το Alhambra σας.
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Ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της, κάθε 
οικογένεια χρειάζεται υποστήριξη. Ασφάλεια, 
άνεση και τεχνολογία, χωρίς συμβιβασμούς. 
Εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη μεγάλη 
διαφορά. Επειδή δεν πρόκειται απλά για δρόμους, 
αλλά για αναμνήσεις. Το SEAT Alhambra 
μετατρέπει τις διαδρομές σας σε ιστορίες.

Οι αναμνήσεις 
ξεκινούν εδώ.
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Όταν πετυχαίνετε την κάθε λεπτομέρεια, όλα είναι 
πιθανά. Το SEAT Alhambra τα συνδυάζει όλα, με 
έξυπνα και εξελιγμένα χαρακτηριστικά όπως 
διακοσμητικά χρωμίου, μια τολμηρή μπροστινή 
μάσκα με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα και ζάντες 
αλουμινίου 18”. Επειδή είναι ο δικός σας κόσμος. 
Εσείς αποφασίζετε πώς θα τον αξιοποιήσετε.

Απεριόριστες 
δυνατότητες.

Εξωτερικό
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Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει
ένα μέγεθος που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. 
Εκτός κι αν έχετε 2.430 λίτρα χώρου στο εσωτερικό, 
με έναν μεγάλο χώρο αποσκευών που χωράει τα 
πράγματα όλων σας. Και οι 32 τρόποι διαμόρφωσης 
των καθισμάτων σας δίνουν όλη την ευελιξία που 
χρειάζεστε, για οτιδήποτε φέρει η ζωή στον δρόμο σας.

Χρειάζεστε 
χώρο; Τον έχετε.

Εσωτερικό



Όταν η τεχνολογία απλά λειτουργεί, πρόκειται 
κυριολεκτικά για μαγεία. Από τους προβολείς 
Bi-Xenon που κάνουν τη νύχτα μέρα, έως το 
εικονικό πεντάλ για να μπορείτε να ανοίγετε 
τον χώρο αποσκευών χωρίς χέρια, το SEAT 
Alhambra έχει πολλούς τρόπους για να 
κάνει τη ζωή σας μαγικά εύκολη.

Το λένε 
μαγεία. 
Το λέτε 
ευκολία.

Τεχνολογία
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Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλειά τους. 
Βασικά στοιχεία όπως το Front Assist, το Lane Assist και 
η υπενθύμιση για τη ζώνη ασφαλείας σε 5 καθίσματα, 
παρέχονται στον βασικό εξοπλισμό όλων των μοντέλων. 
Θέλετε περισσότερα; Το 4Drive και το DSG παρέχουν έλεγχο 
μεγαλύτερης απόκρισης, ενώ η ανίχνευση τυφλού σημείου, 
σας προειδοποιεί για μη ορατά εμπόδια. Πολυλειτουργικές 
τεχνολογίες κάμερας, όπως το Front Assist, το Lane Assist, 
η Υποβοήθηση Μεγάλης Σκάλας Φώτων, το Σύστημα 
Ανίχνευσης Οδικής Σήμανσης και το Σύστημα Ανίχνευσης 
Κούρασης παρακολουθούν ενεργά το περιβάλλον σας και 
αντιδρούν ανάλογα. Και με το ολοκληρωμένο σύστημα 
αερόσακων, όλοι είναι προστατευμένοι. Σκεφτείτε το μία 
φορά και διαπιστώστε ότι το έχουμε φροντίσει.

Όση περισσότερη 
ασφάλεια τόσο 
το καλύτερο.

Ασφάλεια



Με τον δικό σας 
τρόπο. 
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Έχει έρθει η ώρα να 
ορίσετε τους κανόνες.

Όλα έχουν να κάνουν με τις επιλογές σας. Το SEAT 
Alhambra εξασφαλίζει ότι θα έχετε ό,τι χρειάζεστε, 
για οτιδήποτε επιλέξετε. Είτε αυτό αφορά την ενίσχυση 
της απόδοσης είτε την επιπρόσθετη ευκολία είτε απλά 
λίγο περισσότερο στιλ και άνεση, απλά το έχετε. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι να το αποκτήσετε.



Design 48/1  St

16"

Dynamic 48/1  St  

17"

Style St  
Στάνταρ   

Προαιρετικά   

Ζάντες.
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Χρώματα.

Pure White¹  St   White Silver²  St   Indium Grey²  St   Deep Black²  St   

Urano Grey¹  St   Atlantic Blue²  St   Reflex Silver²  St   Moonstone Silver²  St   
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Black Oak Brown²  St   

Romance Red²  St   
Style St  

Στάνταρ   
Προαιρετικά  

1Soft 
2Metallic 



Ταπετσαρίες.

Cloth Black and Grey Comfort seats DM Leather Black and Cognac Sport seats XY + WL1

Leather Black Sport seats JJ + WL1 Cloth Beige Comfort seats XUCloth Dark Grey and Grey Comfort seats XC

St St

St

Style St  
Στάνταρ   

Προαιρετικά   

StSt
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Στη διάθεσή σας. 

Η ελευθερία ξεκινά εκεί 
όπου τελειώνει η ανησυχία.

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη σπαταλάτε στο 
συνεργείο. Το σέρβις της SEAT χρησιμοποιεί μόνο 
γνήσια ανταλλακτικά SEAT ώστε το Alhambra 
να είναι πάντα στα καλύτερά του. Για να είστε 
πάντα σε κίνηση.
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seat.grSEAT LINE: 800-11-80000 (από σταθερό) ή 211-102-5710 (από σταθερό & κινητό). 

Η SEAT έχει δεσμευτεί σε μία πολιτική συνεχών προϊοντικών βελτιώσεων και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, χρώματα και τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση. H πληροφόρηση που 
περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο έντυπο δίνεται ως οδηγός και μόνο. Ο εξοπλισμός των μοντέλων που περιγράφονται στο παρόν έντυπο ποικίλλει ανάλογα με την έκδοση. H SEAT κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την 
ακρίβεια όλων των στοιχείων κατά την ημερομηνία έκδοσης του εντύπου (06.2019). Θα πρέπει, όμως, εσείς να ελέγχετε πάντα τις τελευταίες εξελίξεις με το δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων SEAT. Λόγω των περιορισμών που 
επιβάλλει η διαδικασία εκτύπωσης, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο έντυπο ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τα πραγματικά. Αυτό το όχημα και όλα του τα ανταλλακτικά, καθώς και τα γνήσια ανταλλακτικά, έχουν 
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο περιβάλλον, με χρήση ανακυκλωμένων/επαναχρησιμοποιημένων υλικών, με μέτρα ώστε να επιτευχθεί κατάλληλη 
ανακύκλωση για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. 



Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1.4lt TSI 150hp Start/Stop 1.4lt TSI 150hp Start/Stop DSG 2.0lt TDI 150hp Start/Stop 2.0lt TDI 177hp Start/Stop DSG  

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο) 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Κυβισμός (cc) 1395 1395 1968 1968 1968
Μέγιστη ισχύς (hp / rpm) 150 / 5000 150 / 5000 150 / 3500 177 / 3500 - 4000 177 / 3500 - 4000
Μέγιστη ροπή (Nm / rpm) 250 / 1500 - 4000 250 / 1500 - 4000 340 / 1750 - 3000 380 / 1750 - 2500 380 / 1750 - 2500
Ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός - TSI Άμεσος ψεκασμός - TDI Άμεσος ψεκασμός - TDI Άμεσος ψεκασμός - TDI

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο Μηχανικό 6 ταχυτήτων DSG - 6 Μηχανικό 6 ταχυτήτων DSG-6 DSG - 7

ΑΜΑΞΩΜΑ
Εμπρόσθια ανάρτηση Ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου McPherson με αντιστρεπτική δοκό, ελικοειδή ελατήρια, υδραυλικοί αποσβεστήρες
Οπίσθια ανάρτηση Ανεξάρτητη ανάρτηση 4 συνδέσμων - ελ ικοειδή ελατήρια, υδραυλικοί αποσβεσ τήρες
Σύστημα διεύθυνσης Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση
Σύστημα φρένων Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 314 x 30 - Δίσκοι πίσω 282 x 12      

ΤΡΟΧΟΙ
Ζάντες 6,5J x 16" /  7J x 17" / 7,5J x 18"
Ελαστικά 205/60 R16 - 215/60 R16 - 225/50 R17 - 225/45 R18

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 200 198 198 210 208
Επιτάχυνση 0-100 (s) 9,9 9,9 10,6 9,3 9,1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Κύκλος πόλης (l/100km) 8,9 8,6 6,1 6,5 7,6
Κύκλος εκτός πόλης  (l/100km) 5,8 6,1 4,6 5,1 5,6
Συνδυασμένος κύκλος  (l/100km) 7,0 7,0 5,2 5,6 6,3
Εύρος συνδυασμένου κύκλου (l/100km) WLTP 7,2 - 8,3 7,7 - 9,1 6,1 - 6,8 6,5 - 7,3 6,9 - 7,9

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Συνδυασμένος κύκλος CO2 (gr/km) 159 161 135 147 166
Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (gr/km) WLTP 164 - 189 175 - 207 160 - 177 171 - 190 181 - 208

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος / Πλάτος /  Ύψος (mm) 4854 / 1904 / 1720
Μεταξόνιο (mm) 2919
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l) Με την 2η & 3η σειρά καθισμάτων όρθια 300, με την 2η & 3η σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη 2297
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (l) 70

ΒΑΡΗ
Bάρος (kg) 1745 1765 1835 1865 1965
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος (kg) 2430 2430 2520 2540 2590

SEAT Alhambra

 2.0lt TDI 177hp Start/Stop DSG 4WD


