Το νέο
SEAT Arona.

Created in
Barcelona.
1953. Το πρώτο SEAT βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής της
Βαρκελώνης 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 μεσογειακό ήλιο. Είναι μια
πόλη που δεν παύει ποτέ να κινείται. Όπως δεν πρόκειται να
σταματήσουμε ούτε εμείς. Γιατί; Επειδή πρέπει να πάτε κάπου.
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Πηγαίνουμε
μπροστά.
Ο κόσμος είναι γεμάτος δυνατότητες. Η SEAT σας βοηθάει να
τις ζήσετε. Να σχεδιάσετε τη δική σας διαδρομή. Να ορίσετε
τους δικούς σας στόχους. Να συνεχίσετε να κινείστε στη
συνεχώς μεταβαλλόμενη ζωή. Αυτή είναι η δουλειά μας.
Γιατί αν δεν σας απελευθερώσουμε, αν δεν σας βοηθήσουμε
να προχωρήσετε, να κάνετε τα πράγματα καλύτερα, ποιο το
νόημα; Αν δεν πηγαίνουμε μπροστά, δεν πηγαίνουμε
πουθενά.

Το crossover

έφτασε.
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Γίνε αυτό. Πήγαινε εκεί. Οδήγησε αυτό. Η ζωή είναι
γεμάτη φωνές που σου λένε τι να κάνεις. Οι
πραγματικά τολμηροί ακούνε τη δική τους φωνή.
Διαλέγουν το δικό τους μονοπάτι. Και τώρα υπάρχουν
και ενισχύσεις. Το νέο SEAT Arona είναι το crossover
πόλης για τους τολμηρούς οδηγούς. Κομψό. Ισχυρό.
Δυναμικό. Έτσι μπορείτε να βγείτε στους δρόμους και
να κάνετε το δικό σας. Ό,τι κι αν είναι αυτό.
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SEAT Arona

Θέλετε
περισσότερα.
Αποκτήστε
τα.
Θα έχετε ακριβώς αυτό που θέλετε.
Το νέο SEAT Arona σας επιτρέπει να
επιλέξετε ό,τι είναι κατάλληλο για
εσάς. Πορτοκαλί με γκρι; Γίνεται.
Μαύρο με κόκκινο; Φυσικά. Ό,τι κι αν
επιλέξετε, το νέο SEAT Arona σας
αφήνει να εκφραστείτε με τον δικό
σας τρόπο.
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Εξωτερικό

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.
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Εξωτερικό

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.

Εσωτερικό

Ο χώρος
σας είναι
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.
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Τεχνολογία

Παντού
και πάντα.
Πηγαίνετε όπου θέλετε χωρίς άγχος. Ο ασύρματος
φορτιστής του νέου SEAT Arona και ο ενισχυτής GSM
σημαίνει ότι τα πάντα είναι φορτισμένα και με άριστο σήμα.
Επιπλέον, η τεχνολογία Full Link σας προσφέρει πλήρη
συνδεσιμότητα και έλεγχο.

Άνεση

Στο επίκεντρο.
Φτάστε ψηλά.

Ταμπλό προσαρμοσμένο στις
ανάγκες του οδηγού.
Ό,τι χρειάζεστε, εκεί που το χρειάζεστε.
Το ταμπλό σάς βοηθά να κάνετε τις
σωστές επιλογές.

Κάμερα οπισθοπορείας και σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης.
Κάντε το παρκάρισμα παιχνίδι, ακόμα
και σε στενούς χώρους, με την κάμερα
οπισθοπορείας και το σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης.
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Μεγάλη χωρητικότητα.
Ο χώρος αποσκευών φτάνει
τα 400 λίτρα στο νέο SEAT
Arona. Το ερώτημα είναι
πώς θα τον γεμίσετε.

Υψηλότερη θέση οδήγησης.
Σχεδιασμένη με εσάς στο μυαλό,
η υψηλή θέση οδήγησης σάς
προσφέρει απρόσκοπτη
ορατότητα.

Ασφάλεια

Πάρτε τα ηνία.
Και κρατήστε τα.
ACC με Front Assist.

Βρείτε τον ρυθμό σας με το
Adaptive Cruise Control με Front
Assist. Σας βοηθά να διατηρήσετε
τη σωστή ταχύτητα και απόσταση,
αποφεύγοντας τυχόν συγκρούσεις
με πεζούς ή άλλα οχήματα.

Ανίχνευση Τυφλού Σημείου.
Αλλάζετε λωρίδες; Το σύστημα
Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου σας
επιτρέπει να γνωρίζετε εάν
υπάρχει κάποιος που σας
προσεγγίζει από πίσω.
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Σύστημα Προειδοποίησης Οπισθοπορείας.

Hill Hold Control.

Σύστημα Αποφυγής Πολλαπλών Συγκρούσεων.

Σύστημα Ανίχνευσης Κούρασης.

Η οπισθοπορεία, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από
τη θέση στάθμευσης, γίνεται πανεύκολη με το
Σύστημα Προειδοποίησης Οπισθοπορείας που
διασφαλίζει ότι έχετε ελεύθερο το πεδίο.

Το Σύστημα Αποφυγής Πολλαπλών Συγκρούσεων επιβραδύνει
αυτόματα το αυτοκίνητο σε περίπτωση σύγκρουσης.
Συνδυάζοντας τον αστραπιαίο χρόνο αντίδρασης της τεχνολογίας
με τις οδηγικές σας ικανότητες, μπορείτε να έχετε πάντα τον
έλεγχο. Αυτό αποτελεί διπλή προστασία, έτσι ώστε να έχετε
ήσυχο το μυαλό σας κατά την οδήγηση.

Καμία ανηφόρα δεν είναι πρόκληση. Το Hill Hold
Control καταγράφει και αποθηκεύει την πίεση των
φρένων, έτσι ώστε να μπορείτε να τα βγάζετε
πέρα σε απότομες ανηφόρες.

Προσέχοντας κάθε σας κίνηση, το Σύστημα
Ανίχνευσης Κούρασης σας προειδοποιεί εάν
χρειάζεστε ένα διάλειμμα.

Ζάντες.
16"

18"

Steel

R

Design Brilliant Silver

R

Dynamic Nuclear Grey

XE

Performance Nuclear Grey

St XE

17"

Dynamic Brilliant Silver
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St

Dynamic Brilliant Silver

FR

Performance Black R

FR

XE

Αξεσουάρ.

18"

Piano Black

St XE FR

Sport Black

St XE FR

Reference

Style

Xcellence
FR

Στάνταρ

Προαιρετικά

R
St
XE
FR

Χρώματα.

Midnight Black²

Desire Red²
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R

R

St XE FR

St XE FR

Magnetic Tech²

Eclipse Orange²

R

R

St XE FR

St XE FR

Urban Silver²

R

Mystic Magenta²

St XE FR

R

St XE

Candy White¹

Nevada White²

R

St XE FR

R

St XE FR

01 Midnight Black²,3
St XE FR

02 Magnetic Tech²,3
St XE FR

03 Eclipse Orange²,3

01

St XE

Mediterraneo Blue¹

R

St XE FR

02

Reference

Style

Xcellence
FR

R
St
XE
FR

Στάνταρ

Προαιρετικά

Mystery Blue²

R

St XE FR

¹Soft.
²Metallic.
³Στις εκδόσεις XE και FR οι εξωτερικοί
καθρέφτες είναι στο ίδιο χρώμα με την οροφή.
Στην έκδοση St οι εξωτερικοί καθρέφτες
είναι στο χρώμα του αμαξώματος.
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Ταπετσαρίες.

Acero Clip Titan Black AF

Edge White Clip Titan Black CD
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R

XE

Orgad Blue Dream Conemara BC

St

Dynamic Black Arena Titan Black BC + WL7

St

Dynamic Black/Arena Titan Black CD + WL7¹

XE

Sound/Hill/Nora FR FA

FR

Dynamic Black Arena Titan Black FA + WL7²

FR

Reference

Style

Xcellence
FR

R
St
XE
FR

Στάνταρ

Προαιρετικά
¹Με γκρι ραφές.
²Με κόκκινες ραφές.

Καλύμματα καθισμάτων.
Δροσιστείτε το καλοκαίρι,
ζεσταθείτε τον χειμώνα. Τα
εποχιακά αυτά καλύμματα
διπλής όψεος μπορούν να
τοποθετηθούν εύκολα στα
καθίσματα του Arona σας.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες.
Οικολογική οδήγηση

Ανανεώσιμα υλικά

Οικολογικές συμβουλές: προτάσεις για μια
περισσότερο αποτελεσματική και οικολογική
οδηγική εμπειρία.

Παρουσία ανανεώσιμων υλικών όπως
βαμβακιού, φυσικού καουτσούκ και κυτταρίνης/
χαρτιού σε διάφορα σημεία του οχήματος.

Οικολογικός εκπαιδευτής: σας βοηθά να
απολαύσετε μια πιο αποτελεσματική οδηγική
εμπειρία, επισημαίνοντας περιττές ενέργειες
επιτάχυνσης και πέδησης.

Κινητήρες
Μια δομοστοιχειωτή διαμόρφωση επιτρέπει
τη μείωση του αριθμού των εξαρτημάτων
μειώνοντας κατ’ επέκταση το βάρος του
αμαξώματος.
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Ποιότητα αέρα

Φωτισμός

Οι πετρελαιοκινητήρες ενσωματώνουν το
σύστημα καταλυτικού μετατροπέα (SCR) για
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών οξειδίων
του αζώτου.

Η ενσωμάτωση προβολέων Full LED και
φώτων ημέρας LED μειώνει την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και αυξάνει τη διάρκεια
ζωής των προβολέων.

Εργοστάσιο
Μεταξύ 2010 και 2017, οι εκπομπές CO2 για
κάθε αυτοκίνητο που κατασκευάσαμε
μειώθηκαν κατά 54% και η κατανάλωση
ενέργειας ανά αυτοκίνητο κατά 16%.

Βελτιώνοντας το σύστημα καθαρισμού με
διαλύτη, μειώσαμε τις εκπομπές πτητικών
οργανικών ενώσεων (VOC) κατά 50% ανά
όχημα, σε σχέση με το 2016.

Ρεζερβουάρ καυσίμου
Οι βελτιώσεις που έγιναν στο σύστημα
βοηθούν στη μείωση του βάρους και του όγκου
του ρεζερβουάρ καυσίμου, χωρίς απώλεια της
αυτονομίας.

Σύστημα Κλιματισμού
Η χρήση του νέου ψυκτικού R1234YF
μειώνει το δυναμικό θέρμανσης του
πλανήτη κατά 99,7%.

Καθίσματα αυτοκινήτου
Μείωση βάρους κατά 15% χάρη στη
βελτιστοποίηση των πλαισίων των καθισμάτων.

Ακουστική
Πλήρης συμμόρφωση με τους νέους
κανονισμούς περί ηχορύπανσης χάρη
στις βελτιώσεις που έγιναν στην
εξάτμιση και το πακέτο ακουστικής.

Ελαστικά
Νέα ελαστικά με χαμηλή αντίσταση
κύλισης.

Περιβαλλοντικοί στόχοι τεχνικής ανάπτυξης της SEAT
Προστασία του κλίματος.  

Διατήρηση των πόρων.  

Προστασία της υγείας.

Η SEAT έχει δεσμευτεί σε μία 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 (09.2018). 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

Το νέο
SEAT Arona.
Εξοπλισμοί & Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κινητήρας

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο)

Κυβισμός (cc)

Μέγιστη ισχύς (HP/RPM)

Μέγιστη ροπή (Nm/RPM)
Ψεκασμός

Μετάδοση
Κιβώτιο

1.0lt TGI 90hp Start/Stop

1.0lt ECO TSI 95hp Start/Stop

1.0lt ECO TSI 115hp Start/Stop

1.0lt ECO TSI 115hp DSG Start/Stop

3 / 12

3 / 12

3 / 12

3 / 12

90 / 4500 - 5800

95 / 5000 - 5500

115 / 5000 - 5500

115 / 5000 - 5500

999

200 / 2000 - 3500

200 / 2000 - 3500

Άμεσος ψεκασμός - TSI*

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

Μηχανικό 5 ταχυτήτων

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

DSG - 7

Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Οπίσθια ανάρτηση

Τροχοί

Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 74
Ταμπούρα πίσω 228 x 42

Ελαστικά / Ζάντες
Επιδόσεις

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
Επιτάχυνση 0 - 100 (s)
Κατανάλωση

Κύκλος πόλης (lt/100km)** NEDC

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km)** NEDC

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km)** NEDC

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km)** WLTP
Εκπομπές

Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) NEDC

Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (gr/km) WLTP

Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24

Ταμπούρα πίσω 228 x 42

Δίσκοι πίσω 230 x 9

172

173

13,2

11,4

4,4 kg/100km

5,9

3,1 kg/100km

3,5 kg/100km

3,8-4,2 kg/100km
98

104 - 115

182
9,8

5,8

4,5

4,6

5,0

5,0

5,6 - 6,2

5,7 - 6,2

115

114

126 - 140

128 - 141

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

4138/1780/1552

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

400 (CNG 282)

Μεταξόνιο (mm)

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)

*Στη λειτουργία των CNG πολλαπών σημείων 		

Δίσκοι πίσω 230 x 9

182
10

5,6

4,6

5,0

6,0 - 6,4
112

135 - 144

2566

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)
Bάρος (kg)

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24

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

Διαστάσεις

Βάρη

999

175 / 2000 - 3500

Εμπρόσθια ανάρτηση

Σύστημα φρένων

999

160 / 1500 - 3500

Αμάξωμα

Σύστημα διεύθυνσης

999

40 (CNG 9lt & 14,3kg)
1308
650

**CNGkg/100km

1180
590

1189
590

1212

600

Κινητήρας

Κύλινδροι / Βαλβίδες (Σύνολο)

Κυβισμός (cc)

Μέγιστη ισχύς (HP/RPM)

Μέγιστη ροπή (Nm/RPM)

Ψεκασμός
Μετάδοση
Κιβώτιο

1.5lt EVO TSI 150hp ACT Start/Stop

1.6lt TDI 95hp Start/Stop

4 / 16

4 / 16

1498

150 / 5000 - 6000

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
Επιτάχυνση 0 - 100 (s)
Κατανάλωση

Κύκλος πόλης (lt/100km) NEDC

Κύκλος εκτός πόλης (lt/100km) NEDC

Συνδυασμένος κύκλος (lt/100km) NEDC

Εύρος συνδυασμένου κύκλου (lt/100km) WLTP
Εκπομπές

Συνδυασμένος κύκλος CO2 (g/km) NEDC

Εύρος συνδυασμένου κύκλου CO2 (gr/km) WLTP

95 / 2750 - 4600

Άμεσος ψεκασμός - TSI

Άμεσος ψεκασμός - Common Rail

Άμεσος ψεκασμός - Common Rail

Άμεσος ψεκασμός - Common Rail

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

Μηχανικό 5 ταχυτήτων

DSG - 7

Μηχανικό 6 ταχυτήτων

Ανεξάρτητη McPherson με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες
Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς αποσβεστήρες

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24
Δίσκοι πίσω 230 x 9

Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24

Ταμπούρα πίσω 228 x 42

Ταμπούρα πίσω 228 x 42

207
8,2
6,1

172

4,0

5,6 - 6,3

5,1 - 5,7

112

126 - 143

12,8

4,9

4,2

4,9

174

11,9

4,7

4,3

113

4138/1780/1552

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt)

400 (CNG 282)

185

10,3
4,9

4,0

5,4 - 5,8

5,1 - 5,6

115

133 - 149

Μεταξόνιο (mm)

4,3

114

141 - 151

132 - 145

1320

1303

2566

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)

Δίσκοι πίσω 230 x 9

4,2

4,4

Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)

Bάρος (kg)

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός 276 x 24

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

Διαστάσεις

Βάρη

115 / 3250 - 4000

250 / 1500 - 3200

Ελαστικά / Ζάντες
Επιδόσεις

95 / 2750 - 4600

4 / 16

1598

250 / 1500 - 2600

Οπίσθια ανάρτηση

Τροχοί

1598

250 / 1500 - 2600

Εμπρόσθια ανάρτηση

Σύστημα φρένων

4 / 16

1598

1.6lt TDI 115hp Start/Stop

250 / 1500 - 3500

Αμάξωμα

Σύστημα διεύθυνσης

1.6lt TDI 95hp DSG Start/Stop

40 (CNG 9lt & 14,3kg)
1224
610

1297
640

660

650

Εξοπλισμοί.
Βασικός Εξοπλισμός
Ασφάλεια

ABS
ESP

HHC

Front Assist με προστασία πεζών

Reference

Style

Xcellence

FR

Εσωτερικό

Δερμάτινο τιμόνι & μοχλός ταχυτήτων

Εξωτερικό

Φυμέ τζάμια (Από την Β κολόνα και πίσω)
Προβολείς αλογόνου με φώτα ημέρας

Σύστημα φρένων με δίσκους εμπρός

Οροφή σε διαφορετικό χρώμα

Isofix στις πίσω πλαινές θέσεις

Άνεση / Λειτουργία

Μηχανικός κλιματισμός CLIMATIC
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός CLIMATRONIC
Κeyless: σύστημα ανοίγματος χωρίς κλειδί

6

Χειρολαβές και πλαινοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα
Χειρολαβές και πλαινοί καθρέφτες στο χρώμα του
αμαξώματος

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

Μπάρες οροφής μαύρες

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Μπάρες οροφής χρωμίου
Ρεζέρβα ανάγκης

Ατσάλινες ζάντες (διάσταση)

Ζάντες αλουμινίου (διάσταση)

Ηχοσύστημα

Αισθητήρες βροχής & ηλεκτροχρωματικός
εσωτερικός καθρέπτης

Αριθμός ηχείων
Ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5"

DRIVE PROFILE: Οδηγικά προφίλ, Comfort, Eco,
Sport, Individual

Θύρα USB

Ανάρτηση Sport

6

Λειτουργία Cornering (Όχι σε συνδυασμό με Full Led)

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω

6

Εμπρόσθιοι προβολείς ομίχλης

Υπολογιστής ταξιδίου

Αισθητήρες φωτός

17

Πίσω φώτα LED

Χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος, πλαινοί
καθρέφτες σε χρώμα: Xcellence στο χρώμα οροφής,
FR Brilliant Black

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι
καθρέπτες

16

Προβολείς αλογόνου με φώτα ημέρας LED

Cruise Control & Tiredness recognition

Ηλεκτρικοί καθρέπτες

16

Διαιρούμενη πλάτη πίσω καθίσματος

Αερόσακοι τύπου κουρτίνας

Σύστημα φρένων με δίσκους πίσω (>100hp)

FR

Υποβραχιόνιο εμπρός και χώρος αποθήκευσης κάτω
από το κάθισμα του οδηγού/συνοδηγού

Αερόσακος οδηγού / συνοδηγού

Περιοριστής ταχύτητας

Xcellence

Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Εμπρόσθια καθίσματα Sport

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός

Style

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Σύστημα προειδοποίησης κόπωσης
(Tiredness Recognition)

Προειδοποίηση απώλειας πίεσης ελαστικών

Reference

16

4

Θύρα Aux-In
Bluetooth

Χειριστήρια στο τιμόνι

Η SEAT έχει δεσμευτεί σε μία 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 (02.2019). 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 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

