Ateca
Noul SEAT

Lumea nu stă pe loc. Și nici tu. Fiecare provocare
este o oportunitate de a încerca ceva nou.
Fii curios. Mergi tot mai departe.
Este și stilul nostru de viață. SEAT este o marcă născută
în Barcelona. Inspirată de culoare și lumină. Alimentată
de energie creativă și optimism. Suntem aici pentru
ca ție să îți fie mai ușor să te deplasezi așa cum vrei.
Așadar, încotro mergem?

Încotro
pornim?
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O adevărată personificare a versatilității și libertății, cu
un design modern, sportiv ca standard și caracteristici
tehnice avansate, pentru a te scoate în evidență mai mult
ca niciodată. Oferă-ți spațiul de care ai nevoie. Explorează
cu o perspectivă mai vastă, mai îndrăzneață. Pregătit
pentru posibilități nelimitate, oare unde te va duce?
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Trăiește pe
picior mare.
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Noul SEAT Ateca oferă un design uimitor și un caracter offroad fără limite. Cu caracteristici de conectivitate inovatoare
și tehnologii avansate de siguranță, pentru a transforma
fiecare călătorie într-un vis.

Aventurieri, căutători,
iubitori de provocări.

Aduce un pic
de sportivitate
sofisticată cu
sine.
Cu o grilă față mai mare și jante de aliaj de 19" pentru
manevrabilitate și performanță îmbunătățită. Țevile de
evacuare gaze arse ascunse, încadrate în argintiu, oferă
noului SEAT Ateca un farmec subtil și rafinat. Și totul
este finisat cu emblema cu litere de mână. Noul SEAT
Ateca este îndrăzneț și pregătit pentru orice aventură în
care dorești să te însoțească.

10

DESIGN EXTERIOR
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DESIGN INTERIOR
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Design interior
conceput
pentru a-ți
simplifica viața.
Orientat către șofer, cu un habitaclu proiectat pentru satisfacția șoferului și
pasagerilor. Configurează-l cum îți dorești, cu câteva note personale. Pentru un stil
nordic și confortul de acasă, alege echiparea XPERIENCE, cu panourile ușilor și
consola centrală finisate în varianta Light wood. Noul SEAT dispune de mai mult
spațiu, astfel încât te poți destinde, relaxa și savura la maxim călătoria.

Comoditate pe tot parcursul anului. Parbrizul cu
încălzire Climacoat se degivrează în mai puțin de 3
minute, reflectând în același timp razele soarelui, pentru
a menține o temperatură interioară confortabilă pe
timpul verii, minimizând astfel utilizarea climatizării și
reducând orbirea pentru a îmbunătăți siguranța și
starea de bine. Volanul cu încălzire îți oferă un confort
sporit și control în lunile reci de iarnă, iar cu iluminarea
ambientală a noului SEAT Ateca tu stabilești nuanța
luminii pentru călătorie în orice moment al anului.

Perfect confortabil,
complet asigurat.
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COMFORT
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CONECTIVITATE
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Complet
conectat.
Ține legătura cu tot ce este important pentru tine și navighează prin întreaga lume atunci când călătorești. Noul
SEAT Ateca este echipat în așa fel încât să poți beneficia la maxim de tehnologie: rămâi conectat, rămâi la
curent, rămâi relaxat.

SEAT CONNECT.

SEAT CONNECT îți permite să fi mai relaxat, mai
liniștit și mai în siguranță la volan. Cu o gamă
variată de caracteristici, astfel încât să poți
verifica starea mașinii tale SEAT Ateca de
oriunde și oricând. Confirmă poziția de parcare.
Și pre-setează temperatura din habitaclu,
astfel încât să fie perfectă atunci când intri.
Conectează-te cu ușurință la mașina ta, prin
radio, sistemul tău de navigație SEAT, portalul
web pentru clienți sau aplicația SEAT CONNECT.
Rămâi conectat, rămâi la curent.

Asistent vocal Hola Hola.

Comenzi vocale naturale simple. Totul începe
cu un simplu „Hola Hola”. Activează asistentul și
preia controlul asupra funcționalităților
sistemului tău de navigație, fără a ridica nici
măcar un deget. Perfect pentru momentele
când ai mâinile ocupate cu volanul.

Full Link wireless.

Conectivitate impecabilă cu telefonul tău
imediat ce te urci la bord. Fără cabluri.
Fără dezordine. Fără bătăi de cap. Tot ce ai
nevoie este smartphone-ul tău.

Cu cât vezi mai multe, cu atât știi mai multe. Sistemul de
navigație mai mare, de 9,2" cu SEAT CONNECT se
divizează în 3 panouri pentru acces mai ușor, iar cockpitul digital de 10,3” afișează toate datele tale de
conducere în câmpul tău vizual, îmbunătățind astfel
vizibilitatea în timp ce tu te concentrezi asupra călătoriei.
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Există o întreagă lume
nouă pe care să o
descoperi.

TEHNOLOGIE
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Pre-crash Assist.

Anticipând coliziunile iminente, funcția Pre-Crash
Assist oferă pregătirea pentru impact prin tensionarea
centurilor de siguranță și închiderea geamurilor.
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Savurează condusul
fără griji .
Șoferul din zilele noastre trebuie să fie mai atent ca niciodată la
drum. De aceea, noul SEAT Ateca dispune de cele mai noi
caracteristici de siguranță, pentru a-ți permite să te concentrezi
asupra aspectelor importante. Călătoria.

Caracteristicile Travel Assist ale noului SEAT Ateca îți
monitorizează călătoria și utilizează camere pentru a
scana traficul din față, marcajele de delimitare a benzilor,
semafoare, indicatoare rutiere și curbe, permițându-ți să
conduci liniștit.

Side Assist.

Depășirile și schimbarea benzii de rulare nu trebuie să implice
răsuciri ciudate ale gâtului. Dacă ceva pătrunde în unghiul mort,
Side Assist te avertizează cu un indiciu vizual.

SIGURANȚĂ

Travel Assist.

Noul SEAT Ateca este disponibil în 4 variante de echipare.
Același design robust și același spirit îndrăzneț, însă
fiecare cu subtilități cultivate distinct, astfel încât să
găsești un stil care să se potrivească aventurilor pe
care le cauți.

Fă lucrurile
în felul tău.
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Echiparea FR.
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E timpul pentru pasiune?
Echiparea FR oferă performanță optimă, design luxos, sportiv
și un caracter pe măsură. Energic, puternic și vibrant. Cu detalii
Cosmo Grey și semnalizatoare dinamice. O țeavă de evacuare
gaze arse dublă mascată, încadrată în crom și tapițerie textilă
gofrată în habitaclu — totul propulsat de jantele de aliaj ușor
ultra-performante pentru o euforie nemărginită la volan.

Stil afirmat.

Prin fiecare detaliu minor. O bară de protecție
turnată, de mari dimensiuni în culoarea Cosmo
Grey cu o țeavă de evacuare gaze arse inspirată
din sporturile cu motor.

O grilă frontală viguroasă.

Totul gândit pentru a te duce mai departe.
Plin de încredere, cu o grilă frontală care emană
putere.
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* Această echipare este opțională.

Luminează calea.

SEAT CONNECT.

Propulsat de inovație.

Un finisaj sportiv.

Faruri full LED atât în față, cât și în spate,
cu semnalizatoare dinamice.

Jante satinate de 19" Exclusive AERO
de culoare Cosmo Grey*.

Acces complet la funcționalitățile SEAT CONNECT
prin intermediul sistemului de navigație+*.

Cu o grilă frontală robustă, o parte spate mai
joasă, bare de protecție ranforsate Sport
Cosmo Grey în față și în spate, praguri laterale
și carcase dinamice pentru oglinzi.
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Echiparea
standard.
Siguranță:

• 7 airbaguri: 2 în față, 2 în lateral față,
2 cortină și 1 airbag pentru genunchi

• Avertizare centură de siguranță

• Centuri de siguranță în 3 puncte în față și
în spate

• Tempomat (CCS) cu limitator de viteză

• Program electronic de stabilitate (ESP)
• Front Assist

• Frânare de urgență în oraș

• Sistem de protecție pietoni
• Hill Hold Control

• Recunoașterea oboselii

• Sistem de ancorare pentru scaun
pentru copii ISOFIX

Electronică:

• 2 porturi USB C iluminate
în față și 2 în spate

• Sistem SEAT Media+ 8.25"

Exterior:

Interior:

• Bare de protecție sport

• Plafon interior gri

• Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
de culoare Cosmo Grey

• 8 difuzoare

• Pasajele roților și ornamentele laterale

• Climatronic cu 2 zone

• Țeavă de evacuare gaze arse mascată

• Keyless Advanced

• Bare de plafon negre

• Bluetooth®

• SEAT CONNECT pentru sistemul Media+
• Oglinzi exterioare reglabile și încălzite

electric cu funcție de coborâre pe partea
pasagerului și Welcome Light

• Controlul distanței la parcare spate
• SEAT Drive Profile

vopsite în culoarea caroseriei

cu cadru cromat

• Jante de aliaj 18″ Performance 36/3
Brilliant Silver

• Geamuri spate fumurii

• Faruri și blocuri optice spate full LED
cu semnalizator dinamic

• Proiectoare de ceață cu leduri și funcție
cornering

• Pedale din aluminiu
• Volan sport multifuncțional

îmbrăcat în piele cu insignă FR

• Schimbător de viteze îmbrăcat în piele

•S
 caune sport cu tapițerie textilă Nilo cu
Dinamica®

• Prag de ușă iluminat cu literele FR

• Iluminare ambientală interioară cu leduri
•S
 ertar sub scaunul șoferului și buzunare
pe spătar

• Cotieră centrală în față și în spate

Calitate robustă, fiabilă.
Esența libertății și aventurii off-road, în armonie cu un design
interior de înaltă calitate, pentru a-ți oferi confortul complet.
Ieși în lume și explorează cu toată încrederea, echiparea
XPERIENCE combină o grilă frontală robustă cu ornamente
laterale dinamice și un spoiler față cu reflex argintiu pentru un
aspect mai îndrăzneț. În habitaclu? Un interior nordic select
cu cusături manufacturate cu atenție la detaliu — adevăratul
confort de acasă, indiferent unde mergi.

Iluminare organică.

Afară în lumea largă. Lasă soarele să intre.
Un plafon integral din sticlă ce scufundă
elegantul interior al noului SEAT Ateca în
lumină naturală generoasă.
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Drive Profile.

Aventura are nevoie de versatilitate. Profiluri de
deplasare pentru orice tip de drum: Eco, Normal, Offroad, Zăpadă sau Sport, fiecare profil influențează
răspunsul motorului, direcția, iluminarea ambientală
și sunetul motorului, astfel încât tu să îți poți explora
mereu la maxim modelul SEAT Ateca.
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Echiparea
XPERIENCE.

Echiparea
standard.
Siguranță:

• 7 airbaguri: 2 în față, 2 în lateral față,
2 cortină și 1 airbag pentru genunchi

• Avertizare centură de siguranță

• Centuri de siguranță în 3 puncte în față și
în spate

• Tempomat (CCS) cu limitator de viteză

• Program electronic de stabilitate (ESP)
• Front Assist

• Frânare de urgență în oraș

• Sistem de protecție pietoni
• Hill Hold Control

• Recunoașterea oboselii

• Sistem de ancorare pentru scaun
pentru copii ISOFIX

Electronică:

• 2 porturi USB C iluminate
în față și 2 în spate

• Sistem SEAT Media+ 8.25"
• 8 difuzoare

• Bluetooth®

Interior:

• Bare de protecție off-road cromate

• Volan sport multifuncțional îmbrăcat în

• Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
• Barele de plafon și cadrele geamurilor

cromate și ornamentele pasajelor roților
de culoare neagră

• Climatronic cu 2 zone

• Pasajele roților și ornamentele laterale

• Keyless Advanced

• Țeavă de evacuare gaze arse mascată

• SEAT CONNECT pentru sistemul Media+
• Oglinzi exterioare reglabile și încălzite

electric cu funcție de coborâre pe partea
pasagerului și Welcome Light

• Controlul distanței la parcare spate
• SEAT Drive Profile

• Pachet Convenience: Senzor de ploaie și
lumină, oglindă retrovizoare interioară
electrocromatică fără cadru, funcție
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Exterior:

automată Coming & Leaving Home

vopsite în negru

• Jante de aliaj 18″ Performance 36/2
Brilliant Silver

• Geamuri spate fumurii

• Faruri și blocuri optice spate full LED
cu semnalizator dinamic

• Proiectoare de ceață cu leduri și funcție
cornering

• Plafon interior gri

piele cu insignă XP

• Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
• Scaune cu tapițerie textilă Nordic cu
Dinamica®

• Prag de ușă iluminat cu literele XP

• Iluminare ambientală interioară cu leduri
• Sertar sub scaunul șoferului și buzunare
pe spătar

• Cotieră centrală în față și în spate

*Această echipare este opțională.

Gata pentru aventură.

Conectare impecabilă.

Pregătit.

Off-road și solid.

Faruri full LED în față și în spate, cu
semnalizatoare dinamice*.

Jante satinate de 19" Exclusive
AERO de culoare Cosmo Grey.*

Acces complet la funcționalitățile SEAT CONNECT
prin sistemul de navigație+*.

Bare de protecție și praguri laterale
off-road cromate cu finisaj Reflex Silver*.
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Echiparea Style.
32

Aici, trăind clipa.
Echiparea Style, inclusiv optimismul urban care o caracterizează,
este exemplul perfect pentru încrederea pe care o oferă eleganța și
autonomia. Faruri full LED, jante de aliaj și țevi de evacuare gaze arse
ascunse, finisate grațios cu numele Ateca inscripționat cu litere de mână
pe partea din spate a mașinii.

Divertisment complet.

Satisfacție pe drum. Sistemul Media actualizat,
mai mare, de 8,25" îți oferă acces integrat
simplu la o gamă de funcționalități, hărți, muzică
și conexiune cu smartphone-ul tău.

Stilul străzii.

Jante satinate de 18" Exclusive AERO
de culoare Nuclear Grey.
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* Această echipare este opțională.

Grație modernă.

Căldură la volan.

O notă contemporană.

Ranforsare.

faruri full LED în față și spate, cu
semnalizatoare dinamice.

Stil la exterior, stil la interior. Material luxos,
tapițerie Cloth Comfort: plăcută la atingere și
clasică. Cu cotiere față reglabile pentru confort
și sofisticare absolută.

Bucură-te de control complet cu
volanul încălzit îmbunătățit*.

Bare de protecție gândite pentru mediul urban
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Echiparea
standard.
Siguranță:

• 7 airbaguri: 2 în față, 2 în lateral față,
2 cortină și 1 airbag pentru genunchi

• Avertizare centură de siguranță

• Centuri de siguranță în 3 puncte în față și
în spate

• Tempomat (CCS) cu limitator de viteză

• Program electronic de stabilitate (ESP)
• Front Assist

• Frânare de urgență în oraș

• Sistem de protecție pietoni
• Hill Hold Control

• Recunoașterea oboselii

• Sistem de ancorare pentru scaun
pentru copii ISOFIX

Electronică:

• 2 porturi USB C iluminate
în față și 2 în spate

• Sistem SEAT Media+ 8.25"
• 8 difuzoare

• Bluetooth®

• Climatronic cu 2 zone

• SEAT CONNECT pentru sistemul Media+
• Keyless Go

• Oglinzi exterioare reglabile și încălzite

electric cu funcție de coborâre pe partea
pasagerului și Welcome Light

• Controlul distanței la parcare spate

Exterior:

Interior:

• Mânerele portierelor în culoarea caroseriei

• Volan sport multifuncțional

• Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei

• Bare de protecție negre cu inserții cromate
• Cadre de geam negre

• Jante de aliaj 17″ Dynamic 36/1
Brilliant Silver

• Faruri și blocuri optice spate full LED

• Proiectoare de ceață cu leduri și funcție
cornering

• Plafon interior gri

îmbrăcat în piele cu insignă XP

• Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
• Scaune Cloth Comfort

• Lumină interioară în spațiu pentru picioare
•S
 ertar sub scaunul șoferului
și buzunare pe spătar

• Cotieră centrală în față și în spate

Mai bun
în fiecare zi.
Conducere ușoară, robustețe și fiabilitate pe toate planurile.
Cu caracteristici îndrăznețe, create pentru a rezista în timp,
echiparea Reference oferă siguranță, spațiu și acces la o gamă
largă de funcționalități moderne, un SUV pentru viața cotidiană.

Avânt în mișcare.

Ajungi la destinație cu stil, cu jantele
de aliaj de 16″ Brilliant Silver ca
echipare standard.

Conduci confortabil, relaxat.

Totul ține de senzații. Cu un volan îmbrăcat în
piele care sporește confortul șoferului și
transformă fiecare călătorie într-un vis.
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Echiparea
Reference.

Echiparea
standard.
Siguranță:

• 7 airbaguri: 2 în față, 2 în lateral față,
2 cortină și 1 airbag pentru genunchi

• Avertizare centură de siguranță

• Centuri de siguranță în 3 puncte în față și
în spate

• Limitator de viteză

Electronică:

Exterior:

Interior:

• Sistem SEAT Media+ 8.25"

• Mânerele portierelor în culoarea caroseriei

• Volan sport multifuncțional

• 2 porturi USB C iluminate în față
• 4 difuzoare

• Recepție audio digitală (DAB)
• Sistem de climatizare
controlat electronic

• Program electronic de stabilitate (ESP)

• SEAT CONNECT pentru sistemul Media+

• Frânare de urgență în oraș

• Oglinzi exterioare cu reglare electrică

• Front Assist

• Sistem de protecție pietoni
• Hill Hold Control

• Recunoașterea oboselii

• Sistem de ancorare pentru scaun
pentru copii ISOFIX
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• Keyless Go

• Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
• Cadru cromat grilă față
• Cadre de geam negre

• Jante de aliaj 16″ Dynamic 36/1
Brilliant Silver

• Faruri și blocuri optice spate full LED

• Plafon interior gri
îmbrăcat în piele

• Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
• Scaune Cloth Comfort

• Sertar sub scaunul șoferului
și buzunare pe spătar

• Cotieră centrală în față și în spate
• Banchetă spate nedivizabilă,
spătar cu pliere divizată

Suport tactil.

Robust și fiabil.

Bine iluminat.

Mai bine conectat.

Relaxează-te într-un mediu atemporal și
durabil. Cu scaunele clasice Cloth Comfort.

Faruri full LED în față și blocuri
optice cu leduri.

Cu bare de protecție negre.

SEAT CONNECT cu sistemul Media+.
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Roțile.
16"

17"
DESIGN 16"
BRILLIANT SILVER

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER

R

St

DYNAMIC 17"
36/1 NUCLEAR GREY SATINAT
St

18"
PERFORMANCE 18"
36/2 NUCLEAR GREY SATINAT
St XP

PERFORMANCE 18"
BRILLIANT SILVER
XP

PERFORMANCE 18"
BRILLIANT SILVER
FR

PERFORMANCE 18"
36/3 COSMO GREY SATINAT
FR
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Reference
Style
XPERIENCE
FR
Standard
Opțional

R
St
XP
FR

¹ Cu inserții decorative.

18"

19"
PERFORMANCE 18"
36/8 NUCLEAR GREY SATINAT

EXCLUSIVE 19"
36/4 NUCLEAR GREY SATINAT

St XP

XP

EXCLUSIVE 19"
36/5 AERO NUCLEAR GREY SATINAT
XP

19"
EXCLUSIVE 19"
36/9 COSMO GREY SATINAT
FR

EXCLUSIVE 19"
36/6 AERO COSMO GREY SATINAT
FR

EXCLUSIVE 19"
36/7 COSMO GREY SATINAT¹
FR

EXCLUSIVE 19"
36/10 GLOSSY BLACK
FR

Culori.

BILA WHITE¹

R St XP

NEVADA WHITE²

MAGIC BLACK²

R St XP

DARK CAMOUFLAGE²

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Standard
Opțional

R
St
XP
FR

¹ Soft
² Metalizat
* Oglindă exterioară de culoare
Cosmo Grey pentru echiparea FR

R St XP FR

St XP FR

BRILLIANT SILVER²

R St XP

RODIUM GREY²

R St XP FR

CRYSTAL BLACK²

St XP FR

LAVA BLUE²

R St XP

ENERGY BLUE¹

R St XP FR

VELVET RED²

St XP FR
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Tapițerie.

MATERIAL TEXTIL BLACK / GREY (AS)

R

MATEIAL TEXTIL BLACK / DALLAS / OLOT (BK)

St

DINAMICA® BLACK¹ (BK+PL7)

St

PIELE BLACK¹ (BK+WL1)

St

MATERIAL TEXTIL NORDIC / DINAMICA® BLACK (BL)

XP

DINAMICA® BLACK¹ (BL+PL7)

XP
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PIELE BLACK¹ (BL+WL1)

DINAMICA® BLACK² (BM+PL7)

XP

FR

MATERIAL TEXTIL NILO / DINAMICA® BLACK (BM)

PIELE BLACK² (BM+WL1)

FR

FR

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Standard
Opțional

R
St
XP
FR

¹ Cusături Dark Silver pentru echipările Style și XP.
² Cusături Lava Red pentru echiparea FR.
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Personalizează-l cu detalii complexe și accesoriile de
care vei avea nevoie la drum. Tu alegi caracteristicile
pentru personalizare, atât pentru exteriorul, cât și
pentru interiorul noului tău SEAT Ateca.

Acele mici detalii
care contează.

Ornamente
decorative.
Încadrare perfectă. Adaugă acele câteva note de
finisaj la interiorul și exteriorul noului tău SEAT Ateca.

Ornament pentru hayon.

Din față până în spate, noul SEAT Ateca este gândit pentru mai mult.
Ornamentul pentru hayon aduce o nouă dimensiune călătoriei tale.

Ornamente interioare.

Arată excelent, înăuntru și afară. Panoul de bord, consola centrală,
ușile și sistemul Climatronic al noului SEAT Ateca. Toate elementele se
îmbină perfect cu piesele originale pentru un aspect natural.
Se livrează împreună cu toate elementele necesare pentru un montaj
simplu.
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Transport.
Abordezi drumul pe 2 roți? Ambele noastre suporturi
pentru biciclete se potrivesc perfect. Proiectate special
pentru noul tău SEAT Ateca și conforme cu teste stricte
de calitate.

Suport de biciclete pentru cârligul de
remorcare.

Roțile în plus nu trebuie să însemne muncă în plus. Barele
din aluminiu ale suportului pentru cârligul de remorcare
susțin orice tip de bicicletă. Poți chiar să adaugi un kit de
extindere pentru o a treia bicicletă.

Suport pentru biciclete.

Mergi pe cărări nebătătorite? Ia cu tine și bicicleta, cu
ajutorul acestui suport pentru biciclete ușor de montat
și configurat. Prindere rapidă și simplă. Cu grijă
permanentă pentru cadrul bicicletei.

Transport.
Bare pentru plafon.

Barele de transport față și spate se fixează cu ușurință
pe plafon și includ un sistem antifurt sigur.

Suport pentru plăci de surfing.

Te așteaptă câteva zile de pauză? Încarcă-ți
echipamentul și pornește la drum. Suportul se
adaptează perfect la forma plăcii tale de surfing și
îți permite să transporți două plăci.

Cutie pentru plafon.

Ai planuri mari? Aceste cutii pentru plafon
rezistente la intemperii sunt disponibile cu volume
cuprinse între 400l și 460l, suportă o greutate de
până la 50 kg și dispun de un sistem de deschidere
dublu, astfel încât să-ți poți accesa cu ușurință
echipamentul. Ușor de fixat pe barele pentru
plafon, chiar și în cazul unei trape panoramice.
Soluțiile de transport sunt asigurate.
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Transport.
Extensie pentru suportul de schiuri.

Nu mai trebuie să vă solicitați spatele pentru a încărca
schiurile. Extensia pentru suportul de schiuri glisează cu
ușurință pentru încărcare comodă și transport în siguranță
până la pârtie.

Suport pentru schiuri.

O excursie până la pârtie? Acest suport pentru schiuri este
proiectat special și perfect pentru folosirea în familie. Poate
transporta 4-6 perechi de schiuri sau 2-4 snowboarduri.

Suport de schiuri pentru cârligul
de tractare.

Lasă adevărata provocare pe seama pârtiei. Cu suportul
de schiuri pentru cârligul de remorcare poți transporta
simplu și sigur până la 6 perechi de schiuri sau
2 snowboarduri.

Soluții de
depozitare în
portbagaj.
Îți păstrează toate lucrurile depozitate în siguranță, ordonat și exact acolo
unde ai nevoie de ele. Nimănui nu-i place un portbagaj dezordonat.
Accesoriile SEAT pentru portbagaj mențin echilibrul perfect.

Plasă organizare portbagaj.

Îți place să fii organizat? Plasele negre flexibile pentru portbagaj
te ajută să îți aranjezi și să îți asiguri bagajele în mod optim.

Organizator portbagaj.

Acest separator din aluminiu valorifică la maxim spațiul
din portbagajul noului tău SEAT Ateca, asigurând faptul că toate
lucrurile ajung în stare perfectă la destinație.

Covoraș reversibil pentru portbagaj.

Protejează-ți noul SEAT Ateca cu acest covoraș reversibil pentru
portbagaj, ușor de fixat. Ține murdăria și lichidele la distanță de
orice ai în portbagaj.
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Protecție.
Ornament de protecție pentru bara spate
și bază & plasă de depozitare multifuncțională.

Păstrează lucrurile proaspete și curate. Ornamentul de protecție
împiedică zgârierea barei de protecție. Iar cu baza și plasa de
depozitare multifuncțională pe o latură a portbagajului, toate
micile obiecte esențiale pot fi păstrate la îndemână.

Apărătoare de noroi SEAT față și spate.

SEAT Ateca este construit pentru explorare. Astfel, adăugând
apărătoarele de noroi față și spate adaptate special la configurația
ta, vei proteja mașina de noroi și pietriș atunci când călătorești.

Covorașe din cauciuc.

Tu alegi aspectul. Așa că, alege unul durabil. Covorașele
impermeabile din cauciuc adaugă un plus de aderență și protecție.
Sau, pentru mai multă eleganță, optează pentru cele textile.

Siguranță.
Ia cu tine pasagerii tăi favoriți și ai grijă ca ei să fie mereu în siguranță la
drum.

Grilaj despărțitor.

Acest grilaj detașabil separă habitaclul de zona portbagajului, oferind
protecție suplimentară animalelor de companie care te însoțesc.

Scaun pentru copii Kidfix2 S 2-in-1.

Oferă-le celor mai importanți pasageri maximul de siguranță. Scaunul
Kidfix2 S are un spătar în formă de V cu sistem SICT ajustabil. Poate fi
adaptat în funcție de înălțime, pentru a oferi mai mult spațiu pe măsură
ce copilul tău crește și oferă protecție excepțională la impacturi laterale.
Pentru copii cu vârste cuprinse între 3,5 și 12 ani.
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Viața este prea scurtă ca să te supere nimicurile. Experții din echipa noastră de
service SEAT folosesc numai piese originale SEAT pentru a îți păstra modelul SEAT
Ateca în cea mai bună stare – și pentru ca tu să rămâi mereu la fel de îndrăzneț.
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O viață mai
îndrăzneață
începe de aici.
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Viața trebuie trăită.
Cu SEAT CARE beneficiați de un pachet de servicii post-vânzare SEAT
la un tarif lunar fix, competitiv. Raport calitate/preț, cu serviciile la care
vă așteptați. Începând de la XX€ / lună, puteți economisi până la 50% comparativ cu
costurile standard. Fără griji. Pentru mai multă distracție.

Fă un pas în plus.
Avem soluția pentru tine.

Nu ezita.
Noi suntem alături de tine.

Orice ai nevoie.
Nu trebuie decât să ceri.

Provocarea în față.
Grijile în urmă.

Garanția extinsă SEAT vă permite să prelungiți garanția de 2 ani
oferită de producător cu încă 1, 2 sau 3 ani sau până la 100.000
km — în funcție de care eveniment are loc primul. Iar dacă
mașina ta este nouă, garanția este inclusă. Simplu. Eficient
economic. Pregătit pentru o viață mai îndrăzneață.
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Ai nevoie de tractare? De combustibil? De o reparație la fața
locului? Serviciul de asistență rutieră SEAT este aici pentru tine.
24/7. Oriunde în UE, plus în majoritatea țărilor învecinate. Pentru
până la 10 ani. Asta înseamnă asistență rutieră completă, de
încredere. Și cel mai bun lucru? Dacă autovehiculul tău SEAT
este nou, beneficiezi de gratuitate timp de 2 ani.

Asigurarea SEAT este personalizată pentru mașina ta. Pentru a
simplifica mersul înainte. Departamentul nostru de relații cu
clienții, disponibil 24 de ore pe zi, și atelierele autorizate care
folosesc numai piese originale SEAT te aduc din nou pe șosea.
Vandalism sau furt? Nicio problemă. Îți asigurăm transport.

Trăiește viața la maxim. Contractele de service & întreținere
SEAT acoperă majoritatea serviciilor din Programul de service
SEAT pentru primii 3, 4 sau 5 ani de deținere a autovehiculului.
Disponibile în variantele Basic sau Premium, cu opțiuni de
finanțare. Astfel încât tu să-ți poți îndrepta energia pozitivă
înspre ceea ce contează cu adevărat.
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Obiectivele de mediu din punct de vedere al dezvoltării tehnologice SEAT
Protecția climei.
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Conservarea resurselor.

Protecția sănătății.

Informații legate
de mediu.
Calitatea aerului

Profil de conducere SEAT Eco

Anvelope

Scaune

Lumini

Motoare

Materiale regenerabile și reciclate

Acustică

Motoarele diesel includ un sistem optimizat de
tratare a gazelor arse evacuate, pentru a
reduce și mai mult emisiile de NOx (dozare
dublă AdBlue).

Utilizarea noilor formule de spumă PUR reduce
emisia de compuși organici volatili (COV) în
interiorul habitaclului cu până la 50%.

Utilizarea de diferite materiale regenerabile
(bumbac, cauciuc natural și celuloză) și a unor
materiale reciclate (plastic) în diferite părți ale
autovehiculului.

Modul ECO permite un stil de conducere
care respectă mediul, modificând parametrii
motorului și transmisiei pentru a reduce
consumul de combustibil și emisiile.

Farurile și blocurile optice spate 100% cu
leduri reduc semnificativ consumul de
energie electrică și cresc durata de viață
și eficiența luminilor.

Toate versiunile includ un sistem cu etanșare
dublă a ușilor, care reduce nivelul de
zgomot și sporește confortul.

Anvelopele cu rezistență redusă la rulare
oferă o reducere medie de 20% a
coeficientului de rezistență la rulare.

Folosind un sistem de configurare modular
pentru a reduce numărul de componente și
subansambluri, motoarele modelului Ateca
sunt mai ușoare cu până la 30%, contribuind
astfel la eficiența și consumul total de
combustibil al mașinii tale. În plus, toate
motoarele noastre au beneficiat de
îmbunătățiri la nivel acustic, pentru a
reduce poluarea fonică pe șosele.
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SEAT este o companie dedicată unei politici de dezvoltare continuă a produselor și de aceea își rezervă dreptul de a
modifica specificațiile, culorile și prețurile fără notificare prealabilă. Astfel, informațiile din această broșură au numai
un caracter informativ. Deși SEAT depune toate eforturile ca specificațiile să fie exacte în momentul publicării, trebuie
să verificați întotdeauna împreună cu partenerul autorizat SEAT dacă datele sunt actualizate. Din cauza limitelor
procesului de tipărire, culorile din această broșură este posibil să fie ușor diferite de cele reale. Acest autovehicul și
toate piesele sale, precum și piesele de schimb originale, au fost proiectate conform reglementărilor legale de
prevenire și minimizare a impactului asupra mediului înconjurător, prin utilizarea materialelor reciclate/reciclabile și
luarea măsurilor necesare pentru reciclarea corespunzătoare, în vederea conservării și îmbunătățirii calității mediului.

10/2020. Tipărit în România.

