Arona
Tο νέο SEAT
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Τολμηρό, δυναμικό και στιβαρό, το νέο SEAT Arona είναι
ένα μικρό SUV με τολμηρή σχεδίαση και ακόμα πιο τολμηρές
ιδέες. Σε μια εποχή που τα πάντα επαναπροσδιορίζονται,
έρχεται το αυτοκίνητο με την ευελιξία και τη δυναμικότητα
να σας δείξει τον δρόμο. Ετοιμαστείτε να παρασυρθείτε.

Νέο SEAT Arona:
o νέος σας σύμμαχος.

Σε ένα δυναμικό όχημα έτοιμο για όλα, το μόνο όριο είναι η
φαντασία σας. Στιβαρό και έτοιμο για πάρτι, το νέο Arona έρχεται
με τολμηρή και εντυπωσιακή σχεδίαση, καινοτόμα χαρακτηριστικά και
τεχνολογία ασφαλούς οδήγησης για μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας.
Με τις απεριόριστες δυνατότητές του, πού θα σας οδηγήσει;

Ανακαλύψτε
ένα νέο πάθος.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ξεχωριστό στιλ
και βελτιωμένη
απόδοση.
Νέα, πιο στιβαρή εμφάνιση με επανασχεδιασμό σε
μπροστινή μάσκα, μπροστινό προφυλακτήρα και προβολείς
Eco LED που δίνουν έμφαση στην επιβλητική παρουσία του.
To σπόιλερ και οι ζάντες αλουμινίου προσθέτουν σπορ
διάθεση και βελτιώνουν την απόδοση.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το στιλάτο εσωτερικό του είναι εξοπλισμένο
με νέο μαλακό ταμπλό και τιμόνι με δέρμα Nappa.
Ο φωτισμός LED γύρω από τους αεραγωγούς
δίνει μια πραγματικά μοναδική αίσθηση.

Πλήρως
αναβαθμισμένο.

Με μεγαλύτερη οθόνη μπορείτε να βλέπετε και να κάνετε περισσότερα.
Η νέα οθόνη SEAT με σύστημα infotainment “αιωρείται” στο ταμπλό
για να έρχεται πιο κοντά στο οπτικό πεδίο σας, βελτιώνοντας την
ορατότητα. Με το σύστημα πλοήγησης μπορείτε να έχετε πρόσβαση
σε χάρτες, ηλεκτρονικές πληροφορίες κυκλοφορίας, ενημερώσεις
σε πραγματικό χρόνο και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με αγαπημένες
λίστες αναπαραγωγής και διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Νέα οθόνη
9,2″.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Σύγχρονη
τεχνολογία για
τη σύγχρονη ζωή.
Είναι η δική σας περιπέτεια οπότε εσείς επιλέγετε τη μουσική της.
Το Beats Audio παρέχει την απόλυτη ακουστική ποιότητα.
Με το ασύρματο Full Link η μουσική σας συγχρονίζεται
αυτόματα, χωρίς να διακόπτεται το τραγούδι, καθώς μπαίνετε
στο αυτοκίνητό σας. Και για να αναζητήσετε προορισμούς,
διευθύνσεις ή πολυμέσα, αρκεί μόνο να το ζητήσετε.
Πείτε «Hola» για να ενεργοποιήσετε το σύστημα χωρίς να
αφήσετε τα χέρια σας από το τιμόνι, έχοντας τον πλήρη έλεγχο.

Συνδέουμε εσάς
με το αυτοκίνητό σας
και το αυτοκίνητό σας
με τον κόσμο.
Για μια ζωή συνεχώς εν κινήσει, με το SEAT CONNECT παίρνετε τον έλεγχο του Arona στα χέρια σας.
Βλέπετε πού βρίσκεται και λαμβάνετε αντικλεπτικές ειδοποιήσεις στο smartphone σας. Το ξεκλείδωμα
του αυτοκινήτου σας είναι τόσο εύκολο όσο το ξεκλείδωμα της οθόνης. Έχετε σύστημα πλοήγησης;
Βρείτε βενζινάδικα ή τιμές στάθμευσης. Μπορείτε επίσης να στείλετε αγαπημένους προορισμούς
και σχεδιασμένες διαδρομές από την εφαρμογή στο σύστημα infotainment.

Πρόσβαση εξ αποστάσεως.

Κρατήστε επαφή με το Arona σας μέσα
από το smartphone σας. Είναι σαν να
έχετε το αυτοκίνητο στην τσέπη σας.
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Ασφάλεια και εξυπηρέτηση.
Ακόμα και στα πιο μακρινά ταξίδια,
εντοπίζουμε τη θέση σας σε περίπτωση
που χρειαστείτε βοήθεια. Το eCall
συνδέεται αυτόματα με τις υπηρεσίες
διάσωσης και στέλνει εκ των προτέρων
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες,
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Ηλεκτρονική υπηρεσία
infotainment.

Απολαύστε απρόσκοπτη
συνδεσιμότητα με τους αγαπημένους
σας ραδιοφωνικούς σταθμούς
ή podcast από όλον τον κόσμο και
λάβετε ειδοποιήσεις για τον δρόμο
που έχετε μπροστά σας.

CONNECT

Αναγνώριση Oδικής Σήμανσης.

Side Assist.

Travel Assist.

Υποβοήθηση Μεγάλης Σκάλας Φώτων.

Δείτε τα τρέχοντα όρια ταχύτητας και τους περιορισμούς
προσπέρασης στο ψηφιακό κόκπιτ 10,25”. Όλα χάρη
στην ενσωματωμένη μπροστινή κάμερα.

Ένα μικρό χέρι βοηθείας. Το Travel Assist παρακολουθεί το ταξίδι
σας χρησιμοποιώντας κάμερες για να σαρώνει για επερχόμενη
κίνηση, διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας και στροφές,
προσαρμόζοντας την ταχύτητα για να κινείστε με τη ροή της κίνησης.
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Ένα επιπλέον μάτι στο τυφλό σημείο σας. Βλέπετε
πάντα τα διερχόμενα αυτοκίνητα όταν αλλάζετε
λωρίδες ή κάνετε προσπέραση.

Το σύστημα εναλλάσσει αυτόματα τη μικρή και τη μεγάλη
σκάλα φώτων όταν εντοπίζει όχημα μπροστά, μειώνοντας
το θάμπωμα άλλων οδηγών για ασφαλέστερη οδήγηση.

Αφήστε πίσω τις έγνοιες.
Ζήστε τις περιπέτειες που έρχονται.
Το νέο Arona είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία ημιαυτόματης οδήγησης για να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά
από την κίνηση μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο
ατυχήματος. Σχεδιασμένο για διαδρομές χωρίς άγχος.

Lane Assist.

AΣΦΑΛΕΙΑ

Ενσωματωμένοι αισθητήρες σας βοηθούν να παραμένετε με ασφάλεια
στη λωρίδα σας. Ιδανικοί για μποτιλιάρισμα και έντονη κίνηση.

16"
DESIGN 16"
BRILLIANT SILVER
ALLOY WHEELS
St

17"
DYNAMIC 17"
SPORT BRILLIANT SILVER
ALLOY WHEELS

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
ALLOY WHEELS

FR

XP

DYNAMIC 17"
NUCLEAR GREY MACHINED
ALLOY WHEELS
Op St

18"
18

PERFORMANCE 18"
COSMO GREY MATTE MACHINED
ALLOY WHEELS
FR

PERFORMANCE 18"
NUCLEAR GREY MACHINED
ALLOY WHEELS
XP

PERFORMANCE 18"
SPORT BLACK MACHINED
ALLOY WHEELS
FR XP St

PERFORMANCE 18"
BLACK MACHINED
ALLOY WHEELS
FR XP St

Ζάντες.

FR
XPERIENCE
Optimum
Style
Στάνταρ
Προαιρετικά

FR
XP
Op
St

Χρώματα.

FR
XPERIENCE
Optimum
Style

Op
St

¹ Soft.
² Metallic.
³ Custom.
Οι εξωτερικοί καθρέφτες στις εκδόσεις
XP και FR έχουν το ίδιο χρώμα με την οροφή.
Στις εκδόσεις St και Op οι εξωτερικοί καθρέφτες
είναι στο ίδιο χρώμα με αυτό του αμαξώματος.

CANDY WHITE1

FR XP Op St

PURE RED1

FR XP Op St

MAGNETIC TECH2

FR XP Op St

SAPPHIRE BLUE2

FR XP Op St

MIDNIGHT BLACK2

NEVADA WHITE2

FR XP Op St

DESIRE RED3

FR XP Op St

URBAN SILVER2

FR XP Op St

ASPHALT BLUE2

FR XP Op St

DARK CAMOUFLAGE3
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FR
XP

FR XP Op St

XP Op St

Ταπετσαρίες.

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS
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XP

FR

LE MANS CLOTH SPORT SEATS

DINAMICA® BLACK SPORT SEATS

FR

Op St

COMO CLOTH COMFORT SEATS

St

FR FR
XPERIENCE XP
Optimum Op
Style St
Στάνταρ
Προαιρετικά

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 (06.2021). 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 / 1600 - 3500

200 / 2000 - 3000

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)

178

182

190

190

210

Επιτάχυνση 0 - 100 (s)

13,2

11,5

10,6

10,8

8,4

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ
Κύκλος πόλης (lt/100km)** NEDC

4,3 kg/100km

5,8

6,0

5,7

5,8

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km)** NEDC

3,0 kg/100km

4,4

4,4

4,5

4,6

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

3,5 kg/100km

4,9

5,0

4,9

5,0

3,7 - 4,0 kg/100km

5,3 - 5,8

5,2 - 5,9

5,8 - 6,4

6,1 - 6,6

ΕΚΠΟΜΠΈΣ
Συνδυασμένος κύκλος CO2 (gr/km) NEDC

Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (gr/km) WLTP

96

113

115

113

115

101 - 109

121 - 132

118 - 133

132 - 145

138 - 150

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

4154/1780/1537-1529

Μεταξόνιο (mm)

2566

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

400 (CNG 282)
40 (CNG 9lt & 13,8kg)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)
ΒΆΡΗ
Bάρος (kg)

1308

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

**CNG kg/100km

1185

1215

1235

1268

590

600

610

630

