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Η μουσική σας, όσο τολμηρή τη θέλετε. Το crossover σας,
όσο τολμηρό το θέλετε. Το SEAT Arona με ηχοσύστημα
BeatsAudio™ σας παρέχει το καλύτερο ηχοσύστημα
και μοντέρνο, δυναμικό σχεδιασμό για να έχετε μια
εμπειρία οδήγησης ανωτέρου επιπέδου. Με το crossover
πόλης θα νιώθετε τη μουσική που ακούτε.
Είστε έτοιμοι;

Το crossover για
τους τολμηρούς.

Στη SEAT πιστεύουμε ότι η μετακίνηση πρέπει να γίνεται χωρίς κόπο.
Για όλους.
Αυτοκίνητα που που θέλετε να τα οδηγήσετε επειδή έχουν υπέροχη
εμφάνιση και ακόμα πιο υπέροχη αίσθηση. Μεγάλα SUV. e-Hybrid.
Ηλεκτρικά scooter και ποδήλατα. Λύσεις κινητικότητας που θα κάνουν
τις μετακινήσεις στην πόλη πιο έξυπνες. Πιο κεφάτες. Πιο διασκεδαστικές.
Και πάνω απ’ όλα, πιο εύκολες.

Μετακινηθείτε
με ευκολία.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΧΕΔΊΑΣΗ

Τραβάει τα βλέμματα.
Κατακτάει τις καρδιές.
Από τις ζάντες αλουμινίου 18" μέχρι τις
δυναμικές γραμμές του, το νέο SEAT Arona
τα λέει όλα χωρίς να πει ούτε μία λέξη.
Γιατί το στιλ δεν είναι μόνο η ωραία εμφάνιση,
αλλά και η λειτουργικότητα.

Δείτε πιο μακριά.
Πηγαίνετε πιο μακριά.
Φωτεινότερο από τα υπόλοιπα. Το νέο
SEAT Arona διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας
προβολείς Full LED και πίσω φώτα LED.
Έτσι, έχετε και τη δύναμη και την ορατότητα
για να διανύσετε αποστάσεις.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΧΕΔΊΑΣΗ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΣΧΕΔΊΑΣΗ

Ο χώρος σας,
απεριόριστος.
Όταν έχετε μεγάλα σχέδια, χρειάζεστε πολύ χώρο.
Απλωθείτε. Απολαύστε τα ποιοτικά φινιρίσματα και πάρτε τον έλεγχο
της οδήγησής σας. Όλα βρίσκονται ακριβώς εκεί που τα θέλετε.

Παντού
και Πάντα.
Μπορείτε να είστε όπου χρειάζεται, χωρίς να είστε καν εκεί. Το HolaHola,
ο νέος έξυπνος βοηθός σας επιτρέπει να παραμένετε συνδεδεμένοι και
να έχετε τον έλεγχο χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή σας. Ο ασύρματος
φορτιστής και ο ενισχυτής GSM του SEAT Arona εξασφαλίζουν
πλήρη φόρτιση, τέλειο σήμα και τα πάντα σε ετοιμότητα.

12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Είναι εύκολο
να κάνετε
περισσότερα.
Ό,τι και αν θέλετε, όποτε και όπου το θέλετε.
Από πλήρη συνδεσιμότητα μέχρι πλοήγηση, έχετε
όλη την τεχνολογία που χρειάζεστε στα δάχτυλά σας.
Προορισμός; Εσείς αποφασίζετε.
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ΣΥΝΔΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Το Arona σας.
Πάντα συνδεδεμένο.
Απολαύστε στο μέγιστο κάθε διαδρομή με το SEAT CONNECT.
Βρείτε το δρόμο σας και ενημερωθείτε με το σύστημα infotainment και πραγματοποιήστε
απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του κινητού σας με την εφαρμογή SEAT CONNECT.

Το αυτοκίνητό σας.
Πάντα προσβάσιμο.

Για μια ζωή σε κίνηση. Οι υπηρεσίες
πρόσβασης εξ αποστάσεως σας επιτρέπουν
να διαχειρίζεστε το όχημά σας όπου
και αν είστε.

•	Ποιος χρειάζεται ένα κλειδί όταν έχετε

ένα smartphone; Αγγίξτε την οθόνη
για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
το Arona σας.
	Ξεχάσατε που σταθμεύσατε;
Χρησιμοποιήστε το Parking Position
για να βρείτε την τοποθεσία.
	Δεν είστε σίγουροι αν έχετε αφήσει
τα φώτα αναμμένα; Ελέγξτε
την κατάσταση του φωτισμού, των θυρών
και των παραθύρων όπου κι αν είστε.

Εστιάστε στα πιο σημαντικά.

Η ζωή είναι καλύτερη
με μουσική.

Ζήστε την περιπέτεια χωρίς έγνοιες.
Η τελευταία τεχνολογία ασφαλείας μας
έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομείτε χρόνο
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

•	Μείνετε ασφαλείς, μείνετε συνδεδεμένοι.

Η ιδιωτική κλήση έκτακτης ανάγκης
συνδέεται αυτόματα με τις υπηρεσίες
διάσωσης σε περίπτωση ανίχνευσης
ατυχήματος.
	Έχετε απορίες; Πατήστε το κουμπί
εξυπηρέτησης πελατών για να
συνδεθείτε με το SEAT Service.
	Χρειάζεστε βοήθεια; Πατήστε το κουμπί
κλήσης σε περίπτωση βλάβης για να
επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο
και να ζητήσετε βοήθεια.

Οδηγήστε σε σύνδεση. Ενημερωθείτε
για την κίνηση ενώ βρίσκεστε εν κινήσει
και απολαύστε τις αγαπημένες σας λίστες
αναπαραγωγής.

•	Οδηγήστε σε σύνδεση. Λάβετε

ηλεκτρονικές πληροφορίες κυκλοφορίας
και ενημερώσεις σχετικά με τις συνθήκες
του οδοστρώματος σε πραγματικό χρόνο.
	Είστε έτοιμοι για όλα. Βρείτε
τις πλησιέστερες θέσεις στάθμευσης
και τα βενζινάδικα.
	Συνδεθείτε εύκολα στις εφαρμογές
AppleMusic™, TIDAL™ και διαδικτυακού
ραδιοφώνου με πάνω από 60 εκατομμύρια
τραγούδια χωρίς διαφημίσεις, διαθέσιμα
για εσάς.
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16"
DESIGN 16"
BRILLIANT SILVER
St Op

17"
DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
St Op

18"
PERFORMANCE 18"
BLACK R
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XE

DYNAMIC 17"
NUCLEAR GREY
XE

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
FR

Ζάντες.

Style
Optimum
Xcellence
FR
Στάνταρ
Προαιρετικά

St
Op
XC
FR

Χρώματα.

Style
Optimum
Xcellence
FR
Στάνταρ
Προαιρετικά

XC
FR

¹Απλό χρώμα
²Μεταλλικό χρώμα
³Στις εκδόσεις XE και FR οι εξωτερικοί
καθρέφτες είναι στο ίδιο χρώμα με την οροφή.
Στις εκδόσεις St και Op οι εξωτερικοί καθρέφτες
είναι στο χρώμα του αμαξώματος.

MIDNIGHT BLACK²

St Op XC FR

MAGNETIC TECH²

St Op XC FR

URBAN SILVER²

St Op XC FR

CANDY WHITE¹

St Op XC FR

DESIRE RED²

St Op XC FR

PURE RED¹

St Op XC FR

MYSTERY BLUE²

St Op XC FR

NEVADA WHITE²

St Op XC FR

20

St
Op

MIDNIGHT BLACK²,³
St Op XE FR

MAGNETIC TECH²,³
St Op XE FR

Ταπετσαρίες.

CLOTH BLUE & GREY COMFORT SEATS CB

St

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS CB+WL7

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS CD+WL7¹

XE

CLOTH BLACK COMFORT SEATS FA
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St Op

FR

CLOTH BLACK COMFORT SEATS CD

XE

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS FA+WL7²

FR

Style
Optimum
Xcellence
FR
Στάνταρ
Προαιρετικά

St
Op
XC
FR

¹ Η ταπετσαρία έχει γκρι ραφή.
² Η ταπετσαρία έχει κόκκινη ραφή.

Η SEAT έχει δεσμευτεί σε μια πολιτική συνεχών προϊοντικών βελτιώσεων και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στις
προδιαγραφές, χρώματα και 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 (10.2020). 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 τα ανταλλακτικά του, 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.

SEAT LINE: 800-11-80000 (από σταθερό) ή 211-102-5710 (από σταθερό & κινητό).

seat.gr

SEAT Arona

Τεχνικά xαρακτηριστικά.
ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ
1.0lt TGI 90hp Start/Stop

1.0lt ECO TSI 95hp Start/Stop

1.0lt ECO TSI 110hp Start/Stop

1.0lt ECO TSI 110hp DSG Start/Stop

1.5lt ECO TSI 150hp ACT DSG Start/Stop

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο)

3 / 12

3 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 16

Κυβισμός (cc)

999

999

999

999

1498

90 / 4000 - 5500

95 / 5000 - 5500

110 / 5500

110 / 5500

150 / 5000 - 6000

Μέγιστη ισχύς (HP/RPM)
Μέγιστη ροπή (Nm/RPM)
Ψεκασμός

160 / 1800 - 3800

175 / 2000 - 3500

200 / 2000 - 3500

200 / 2000 - 3000

250 / 1500 - 3500

Άμεσος ψεκασμός - TSI*

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

Μηχανικό 5 ταχυτήτων

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

DSG - 7

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24
Δίσκοι πίσω 230 x 9

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24
Δίσκοι πίσω 230 x 9

ΜΕΤΆΔΟΣΗ
Κιβώτιο
ΑΜΆΞΩΜΑ
Εμπρόσθια ανάρτηση

Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Οπίσθια ανάρτηση
Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα φρένων
ΤΡΟΧΟΊ

Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες
Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 74
Ταμπούρα πίσω 228 x 42

Ελαστικά / Ζάντες

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24
Ταμπούρα πίσω 228 x 42

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24
Δίσκοι πίσω 230 x 9

205/60 R16 – 205/55 R17 – 215/45 R18 / 6Jx16" – 6,5Jx17" – 7Jx18"

ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

176

182

190

190

210

Επιτάχυνση 0 - 100 (s)

13,2

11,5

10,3

10,1

8,2

Κύκλος πόλης (lt/100km)** NEDC

4,3 kg/100km

5,9

5,9

5,7

5,8

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km)** NEDC

3,0 kg/100km

4,3

4,4

4,5

4,6

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km)** NEDC
Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km)** WLTP

3,5 kg/100km

4,9

5,0

4,9

5,0

3,6 - 4,2 kg/100km

5,3 - 6,0

5,2 - 6,0

5,8 - 6,6

6,0 - 6,7

ΕΚΠΟΜΠΈΣ
Συνδυασμένος κύκλος CO2 (gr/km) NEDC

Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (gr/km) WLTP

95

110

114

112

115

100 - 114

121 - 135

117 - 137

131 - 149

137 - 152

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

4138/1780/1552

Μεταξόνιο (mm)

2566

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

400 (CNG 282)
40 (CNG 9lt & 14,3kg)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)
ΒΆΡΗ
Bάρος (kg)

1305

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)
*Στη λειτουργία των CNG πολλαπών σημείων 		

**CNG kg/100km

1164

1193

1210

1239

580

590

600

610

