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Aruncă o privire în jur. Vezi drumuri? Sau noi începuturi?
Obstacole? Sau posibilități? La SEAT, noi vedem lumea în
toată splendoarea sa sălbatică și uluitoare. Așa suntem noi.
Aparținem unui loc plin de energie creativă. Unde a fi diferit
este pur și simplu normal. Și astfel, tot ceea ce facem – de la
mașini până la biciclete sau noi soluții de mobilitate – este
proiectat pentru a te ajuta să trăiești o viață mai plină de
pasiune, de lumină, de surprize.

Este viața, dar
mai plină
de pasiune.
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SUV-ul urban multifuncțional reproiectat pentru cei care
aleg să fie mai aventuroși, să trăiască la limită și să își
urmeze impulsurile. Așadar, urmează-ți pasiunea pentru
că nu poți să știi niciodată unde te poate duce atunci când
îndrăznești să te lași purtat de val.

Lasă-te purtat
de pasiune.
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Uneori, pentru ca lucrurile mari să se întâmple, nu
este nevoie decât de un mic impuls.

Fă cunoștință cu
noul tău partener
de aventuri.

Noul chip al
versatilității
urbane.
Un aspect nou, mai puternic, este însoțit de o grilă frontală
reproiectată, o bară de protecție față nouă și faruri Full LED,
conferind părții frontale un aspect mai îndrăzneț. Adăugând o
notă de atractivitate sportivă, spoilerul și jantele de aliaj de 18″
îmbunătățesc de asemenea performanțele. Iar logoul scris de
mână? Pur și simplu pentru că orice operă de artă măreață are
nevoie de o semnătură.
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DESIGN EXTERIOR
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DESIGN INTERIOR
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Spațiu pentru
micile tale
obsesii mari.
O aterizare lină este deosebit de utilă, mai ales când
trăiești viața la maximum. Interiorul elegant este echipat
cu un nou panou de bord, un volan îmbrăcat în piele Nappa
și oferă suficient spațiu ca să poți da frâu liber pasiunilor
tale. Iluminarea cu leduri din jurul grilelor de ventilație
creează un ambient cu adevărat unic în habitaclu.

Întotdeauna
în atenția ta.
Un afișaj mai mare îți permite să vezi mai multe și să faci mai
multe. Noul ecran Infotainment SEAT de 9,2”, flotant pe panoul
de bord, este astfel mai aproape de câmpul tău vizual,
îmbunătățind vizibilitatea, funcționalitatea și siguranța. În timp
ce un Cockpit digital de 10,25” îți oferă o mai bună vizibilitate a
hărților și actualizărilor în timp real din trafic. Și cine are nevoie
de încărcător, atunci când îți poți încărca smartphone-ul
așezându-l pur și simplu în connectivity box?

WIP
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TEHNOLOGIE
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Te conectează cu mașina ta
și îți conectează mașina
cu restul lumii.
Pentru o viață permanent în mișcare, SEAT CONNECT îți asigură controlul mașinii SEAT Arona la îndemâna ta. Îi poți vedea locația și
poți primi alerte antifurt pe smartphone-ul tău. Descuierea mașinii tale este la fel de simplă precum deblocarea ecranului. Ai un
sistem de navigație? Poți găsi benzinării sau afla prețurile parcărilor. Poți de asemenea trimite destinațiile favorite și traseele
planificate din aplicație către sistemul Infotainment.
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Acces de la distanță.

Apel de urgență.

Poți vedea locația mașinii tale SEAT Arona
și o poți încuia și descuia prin intermediul
smartphone-ului tău. E ca și cum ai avea
mașina în buzunar. Poți chiar și să activezi
claxonul și luminile, pentru a-ți găsi
mașina mai ușor în locurile aglomerate.

Chiar și în cele mai lungi călătorii, vom ști unde te
afli, în cazul în care vei avea nevoie de asistență.
Apelul de urgență eCall contactează automat
serviciile de urgență, transmițând toate detaliile
necesare în avans, economisind timp atunci
când contează cel mau mult.

CONNECT
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Traffic Sign Recognition.

Side Assist.

Poți vedea limitările actuale de viteză și interdicțiile de
depășire pe Cockpit-ul digital. Toate acestea datorită
camerei frontale integrate.

Monitorizează unghiul mort. Știi în permanență unde
se află mașinile din spate atunci când schimbi benzile
sau efectuezi o depășire.

Travel Assist.

Asistență faza lungă.

O mână de ajutor. Travel Assist îți monitorizează călătoria
utilizând camere pentru a scana traficul în avans,
marcajele benzilor și curbele, adaptându-ți viteza, pentru
ca tu să te miști în permanență în ritmul traficului.

Sistemul comută automat lumina farurilor între faza
scurtă și faza lungă atunci când detectează un autovehicul
în față, reducând orbirea celorlalți șoferi, pentru a ajuta la
o deplasare mai sigură.
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Grijile în spate.
Aventurile în față.
Noul tău SEAT Arona este echipat cu tehnologie de conducere
semi-automată, pentru a te menține mereu cu un pas în
fața traficului, reducând în același timp riscul de accidente.
Proiectat pentru a elimina stresul din călătoria ta.

Lane Assist.

SIGURANȚĂ

Camerele integrate te mențin în siguranță pe
banda de rulare. Ideal pentru ambuteiaje și
trafic intens.

Emoțiile au diferite forme și dimensiuni. Descoperă cea mai
potrivită echipare SEAT Arona pentru aventura ta.

Descoperă ce te
impulsionează.
20
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Echiparea XPERIENCE.
22

Duce ambiția la
noi extreme.
Pentru adevăratul sentiment de libertate și aventură, chiar trebuie să mergi
un pic mai departe. O bară de protecție spate robustă, îmbunătățită, este
creată pentru a depăși limitele, în timp ce Cockpit-ul digital de 10,25” îți
oferă instrumentele necesare pentru a experimenta din plin sentimentul offroad oferit de echiparea XPERIENCE. Eforturile dificile nu au fost niciodată
atât de distractive.

Cele mai bune materiale.

Întotdeauna diferit.

Alege numai ce este cel mai bun pentru interiorul
tău. Alege pentru mașina ta SEAT Arona
tapițeria cu materiale elegante și rezistente,
precum noul material textil SANO.

Felul tău de a fi. Stilul tău. Mașina ta SEAT Arona. Pentru
plafon poți alege între culorile Candy White, Magnetic
Tech sau Midnight Black, așa că practic nu există nimic ce
nu poate fi personalizat.
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* Disponibil numai pentru motoare de peste 100 CP.

Începe-ți călătoria.

Grile de ventilație în culoarea Aran Green.

Pornește la drum cu toată încrederea. Noua
grilă frontală și spoilerul față contribuie la
natura sportivă a modelului tău SEAT Arona.

Idei de design proaspete aduc la interior aerul proaspăt.
Grilele de ventilație în culoarea Aran Green iluminate aduc
senzația de libertate.

Tu deții controlul.

Iluminează drumul prin inovație.

Noul ecran flotant de 9,2″ cu sistem de
navigație, amplasat mai sus pe panoul de
bord face ca navigarea să fie și mai sigură iar
bordul mai atrăgător.

Farurile premium FULL LED reprezintă perfecțiunea
în materie de design contemporan și eficiență, fiind
strălucitoare în numeroase moduri.
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Echipare
standard.
Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• Airbag lateral în față cu airbag cortină și

• Panou analogic

• Jante de aliaj ușor Dynamic de 17"

• Plafon interior de culoare neagră

dezactivare airbag pasager
• Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toate
scaunele
• Trei tetiere în spate
• Avertizare vizuală și acustică centură de
siguranță (față și spate)
• ISOFIX + ancore Top Tether pe locurile
laterale din spate

• Sistem SEAT Media de 8,25 inch
• SEAT CONNECT cu Safety & Service și

Brilliant Silver
• Plafon de culoare diferită și oglinzi

• Ornamente colorate în grilele de ventilație în
culoarea Aran Green

servicii de Acces de la distanță

exterioare în culorile Candy White,

• Scaune față cu reglare pe înălțime

pentru sistemul Media

Magnetic Tech sau Midnight Black

• Banchetă spate cu divizare și rabatare

• Senzor de ploaie și lumină

• Bare de plafon cromate

• Volan multifuncțional îmbrăcat în piele Nappa

• Conexiune Bluetooth®

• Antenă pentru recepție AM/FM

• Manetă frână de mână & cap schimbător de

• Priză USB type-C

• Grilă față formată la cald cu cadru

• Tempomat (CCS)

• 6 difuzoare

• Controlul electronic al stabilității (ESC)

• Recepție audio digitală (DAB)

• Sistem electronic de blocare a diferențialului

• Climatronic (2 zone)

cromat
• Bară de protecție spate Offroad cu
țeavă de evacuare gaze arse mascată

viteze îmbrăcate în piele
• Panou interior ușă și panoul lateral cu
ornament textil și decorativ
• Plasă pe consola centrală

• Funcție Coming Home a farurilor

• Cadre de geam cromate

• Consolă centru față

• Hill Hold Control

• Sistem Keyless

• Oglinzi exterioare cu rabatare, reglare

• Sertar sub scaunul pasagerului

• Frâne spate cu tambur

• Controlul distanței la parcare spate

• Front Assist incl. sistem de frânare de urgență

• Imobilizare electronică antifurt autovehicul

• Faruri EcoLED & lămpi spate cu leduri

• 2 chei pliabile cu funcție de telecomandă

• Lumini de ceață față & spate

(XDS) cu asistență dinamică la tracțiune*

autonomă
• Lane Assist
• Lumini de zi separate cu activare automată a
farurilor și funcție Coming Home
• Ștergător de parbriz cu senzor de lumină
• Sistem de detectare a oboselii
• Bare de protecție cu mască de protecție
• Sistem de monitorizare a presiunii în
anvelope
• Trusă de scule și montare anvelope

și încălzire electrică

• Iluminare cu leduri a plăcuței de
înmatriculare

• Lămpi de lectură pentru scaunele șoferului și
pasagerului
• Oglindă retrovizoare interioară cu funcție
automată anti-orbire
• Parasolare cu oglinzi și suport de carduri
• Iluminare interioară în spațiul pentru picioare,
consola centrală și panourile ușilor
• Geamuri acționate electric în față și în spate
• Portbagaj cu podea dublă
• Capac pliabil în portbagaj
• Suport de fixare în portbagaj

Pentru piloții de
cross-country.
Sportivă, atletică și dispusă să meargă până la capăt,
echiparea FR, pregătită pentru orice, își încordează mușchii cu
un difuzor spate reproiectat și jante de aliaj ușor de 18″ satinate.
Iar sistemul de sonorizare Beats Audio® oferă acustica
perfectă, care te inspiră să îți depășești propriile recorduri.

Difuzor spate reproiectat.

Sunet imbatabil.

Difuzorul spate cu design exclusiv subliniază aspectul
sportiv absolut al modelului tău SEAT Arona FR.

Beats Audio® include 7 difuzoare premium, un subwoofer
puternic pentru melodiile cu bas intens și un amplificator
puternic de 300W, pentru o claritate supremă a sunetului
pentru toate listele tale de redare.
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Echiparea FR.

Echipare
standard.
Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• Airbag lateral în față cu airbag
cortină și dezactivare airbag pasager
• Centuri de siguranță în 3 puncte pentru
toate scaunele
• Avertizare vizuală și acustică centură de
siguranță (față și spate)
• ISOFIX + ancore Top Tether pe locurile
laterale din spate
• Tempomat (CCS)
• Controlul electronic al stabilității (ESC)
• Sistem electronic de blocare a diferențialului (XDS) cu asistență dinamică
la tracțiune
• Hill Hold Control
• Frâne spate pe disc*
• Lane Assist
• Front Assist incl. sistem de frânare de
urgență autonomă
• Ștergător de parbriz cu senzor de lumină
• Lumini de zi separate cu activare
automată a farurilor și funcție Coming
Home
• Sistem de detectare a oboselii

• Panou analogic

• Jante de aliaj ușor Dynamic de 17"

• Plafon interior de culoare neagră

• Sistem SEAT Media de 8,25 inch
• SEAT CONNECT cu Safety & Service

Brilliant Silver
• Plafon de culoare diferită și oglinzi

• Ornamente colorate în grilele de ventilație în
culoarea Daring Red

și servicii de Acces de la distanță pentru

exterioare în culorile Candy White,

• Design sport al scaunelor pentru echiparea FR

sistemul Media

Magnetic Tech sau Midnight Black

• Scaune față cu reglare pe înălțime

• SEAT Drive cu funcție ECO, profiluri

• Bare de plafon cromate

• Banchetă spate cu divizare și rabatare

Normal, Sport & Individual

• Antenă pentru recepție AM/FM

• Volan multifuncțional îmbrăcat în piele Nappa

• Senzor de ploaie și lumină

• Grilă față sport cu cadru cromat

• Conexiune Bluetooth®

• Bara de protecție spate sport cu țeavă

• Priză USB type-C

de evacuare gaze arse simulată

• 6 difuzoare

cromată

• Recepție audio digitală (DAB)

• Cadre de geam cromate

• Climatronic (2 zone)

• Oglinzi exterioare cu rabatare, reglare și

• Funcție Coming Home a farurilor

încălzire electrică

• 2 chei pliabile cu funcție de telecomandă

• Faruri EcoLED & lămpi spate cu leduri

• Închidere electronică cu telecomandă

• Lumini de ceață față & spate

• Imobilizare electronică antifurt autovehicul

• Iluminare cu leduri a plăcuței de

• Controlul distanței la parcare spate

înmatriculare
• Logo FR pe hayon

cu logoul FR
• Manetă frână de mână & cap schimbător de
viteze îmbrăcate în piele
• Panou interior ușă și panoul lateral cu
ornament textil și decorativ
• Lămpi de lectură pentru scaunele șoferului și
pasagerului
• Oglindă retrovizoare interioară cu funcție
automată anti-orbire
• Parasolare cu oglinzi și suport de carduri
• Iluminare interioară în spațiul pentru picioare,
consola centrală și panourile ușilor
• Geamuri acționate electric în față și în spate

• Bare de protecție cu mască de protecție

• Portbagaj cu podea dublă

• Sistem de monitorizare a presiunii în

• Capac pliabil în portbagaj

anvelope
• Trusă de scule și montare anvelope
28

Design neobișnuit până în cele mai mici detalii.

Proiectat pentru performanță și agilitate.
Jantele de aliaj ușor de 18″ satinate în
culoarea Cosmo Grey Matte sunt
aerodinamice și ușoare.

Grilele de ventilație în culoarea Daring Red îți mențin interiorul
răcoros în zilele minunate de vară.

Parchează fără efort.

Primele impresii contează.

Park Assist preia controlul asupra direcției, în
timp ce tu controlezi viteza. Astfel, parcarea cu
precizie devine o realitate de fiecare dată.

Creează identitatea mașinii tale SEAT Arona.
Grila frontală reproiectată adaugă un plus de
atractivitate sportivă părții din față.

* Disponibil numai pentru motoare de peste 100 CP.

Pornește la drum cu stil.
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Echiparea Style.
30

Dezlănțuie-te cu stil.
De pe străzile elegante ale orașului și până la crestele pline de noroi ale munților,
echiparea Style te duce oriunde, fără compromisuri. Îmbinând o parte frontală
dinamică cu jantele de aliaj ușor de 17" satinate de culoare Nuclear Grey ce
îmbunătățesc performanța și combinând perfect aspectul cu atributele pentru a
exploata la maximum atât orașul, cât și natura sălbatică.

Rămâi mereu în control, cu confort total.

Soluții moderne de iluminare.

Volanul multifuncțional îmbrăcat în piele oferă aderență
sporită pentru senzații incomparabile la condus.

Farurile Eco LED nu sunt numai o soluție eficientă,
dar liniile lor clare și simple îți evidențiază exteriorul.
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* Disponibil numai pentru motoare de peste 100 CP.

Performanță și agilitate.

Grile de ventilație Neutral Grey.

Jantele de aliaj ușor Dynamic 17" Nuclear Grey
satinate sunt ușoare și optimizate pentru a reduce
rezistența la rulare.

Preferi o schemă cromatică subtilă pentru interiorul
tău? Grilele de ventilație în culoarea Neutral Grey aduc
o notă clasică pentru stilul interiorului SEAT Arona.

Control complet cu tehnologia Wireless Full Link.

Aspecte expresive.

Controlează funcțiile smartphone-ului tău direct de pe radioul de 8,25".
Face ca efectuarea de apeluri, transmiterea de mesaje text sau redarea
de muzică să fie o experiență complet integrată.

Încrederea îți stă bine. O grilă frontală
reproiectată sporește șarmul sofisticat al
mașinii tale SEAT Arona.
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Echipare standard.
Siguranță:

Electronică:

Exterior:

Interior:

• Airbag lateral în față cu airbag cortină și
dezactivare
• Centuri de siguranță în 3 puncte pentru
toate scaunele
• Trei tetiere în spate
• Avertizare vizuală și acustică centură de
siguranță (față și spate)
• ISOFIX + ancore Top Tether pe locurile
laterale din spate
• Tempomat (CCS)
• Controlul electronic al stabilității (ESC)
• Sistem electronic de blocare a
diferențialului (XDS) cu asistență dinamică
la tracțiune*
• Hill Hold Control
• Frâne spate cu tambur
• Front Assist incl. sistem de frânare de
urgență autonomă
• Lane Assist
• Lumini de zi separate cu activare
automată a luminilor
• Sistem de detectare a oboselii

• Panou analogic

• Jante de aliaj ușor Design de 16"

• Plafon interior de culoare gri

• Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope
• Trusă de scule și montare anvelope

• Sistem SEAT Media de 8,25 inch
• SEAT CONNECT cu Safety & Service și
servicii de Acces de la distanță pentru
sistemul Media

Brilliant Silver
• Plafon și oglinzi exterioare în culoarea
caroseriei

• Ornamente colorate în grilele de
ventilație în culoarea Honey Mustard
• Scaune față cu reglare pe înălțime

• Bare de plafon negre

• Banchetă spate cu divizare și rabatare

• Senzor de ploaie și lumină

• Antenă pentru recepție AM/FM

• Volan multifuncțional îmbrăcat în piele

• Conexiune Bluetooth®

• Cadre de geam negre

• Manetă frână de mână & cap

• Priză USB type-C

• Faruri Eco LED & lămpi spate cu

• 6 difuzoare

halogen

• Recepție audio digitală (DAB)

• Lumini de ceață față & spate

• Climatizare

• Iluminare cu leduri a plăcuței de

• Închidere electronică cu telecomandă
• Imobilizare electronică antifurt autovehicul
• 2 chei pliabile cu funcție de telecomandă

înmatriculare
• Bară de protecție spate standard cu
țeavă de evacuare gaze arse mascată

schimbător de viteze îmbrăcate în piele
• Panouri uși din PVC
• Oglindă retrovizoare interioară cu
funcție anti-orbire
• Parasolare cu oglinzi și suport de carduri
• Geamuri acționate electric în față și în
spate
• Lămpi de lectură pentru scaunele
șoferului și pasagerului
• Portbagaj cu podea dublă
• Capac pliabil în portbagaj

Aventura este inclusă
în standard.
Ecran mai mare, vizibilitate mai bună, aventuri mai palpitante.
Echiparea Reference pentru SEAT Arona este creată pentru
fiabilitate și confort în aer liber. Cu spațiu inteligent pentru
toate pasiunile tale, conectivitate pentru viața contemporană
și tehnologia care te duce la destinație fără nicio problemă.

Mașina ta poate să recunoască semnele.

Detalii încântătoare.

Modelul tău SEAT Arona își dă seama când începi să
obosești și te va alerta vizual și acustic atunci când este
momentul să iei o pauză.

Grilele de ventilație în culoarea
Honey Mustard adaugă o notă
de culoare bordului tău.
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Echiparea Reference.

16"
DESIGN 16"
BRILLIANT SILVER
JANTE DE ALIAJ UȘOR
St

DESIGN 16"
JANTE DE OȚEL
R

R

17"
DYNAMIC 17"
SPORT BRILLIANT SILVER
JANTE DE ALIAJ UȘOR

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
JANTE DE ALIAJ UȘOR

DYNAMIC 17"
NUCLEAR GREY SATINAT
JANTE DE ALIAJ UȘOR

FR

XP

St

18"
36

PERFORMANCE 18"
COSMO GREY MAT SATINAT
JANTE DE ALIAJ UȘOR

PERFORMANCE 18"
NUCLEAR GREY SATINAT
JANTE DE ALIAJ UȘOR

FR

XP
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Roțile.

FR
XPERIENCE
Style
Reference
Standard
Opțional

FR
XC
St
R

FR
XPERIENCE
Style
Reference
Standard
Opțional

Culori.

CANDY WHITE1

FR XP St R

NEVADA WHITE2

PURE RED1

FR XP St R

DESIRE RED2
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FR
XC
St
R

¹ Soft
² Metalizat
Pentru XP și FR oglinzile exterioare au aceeași culoare ca plafonul.
Pentru ST și R oglinzile exterioare sunt în culoarea caroseriei ca
echipare standard.

FR XP St R

FR XP St

URBAN SILVER2

SAPPHIRE BLUE2

FR XP St R

FR XP St

MAGNETIC TECH2

FR XP St R

MIDNIGHT BLACK2

ASPHALT BLUE2

FR XP St R

DARK CAMOUFLAGE2

FR XP St R

XP St
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Tapițerii.

SCAUNE CONFORT DIN MATERIAL TEXTIL SANO

XP

SCAUNE SPORT DIN MATERIAL TEXTIL LE MANS

FR

SCAUNE CONFORT DIN MATERIAL TEXTIL COMO

St

SCAUNE DINAMICA® SPORT NEGRE

XP

SCAUNE DINAMICA® SPORT NEGRE

FR

SCAUNE DINAMICA® SPORT NEGRE

St
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SCAUNE CONFORT DIN MATERIAL TEXTIL ACERO

R

FR
XPERIENCE
Style
Reference
Standard
Opțional

FR
XC
St
R
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Noul tău SEAT Arona vine cu o gamă de accesorii care
îți simplifică planificarea călătoriei. Așadar, orice ai
avea în plan, poți fii sigur că avem echipamentul potrivit
pentru tine.

Mașina perfectă pentru
marea ta evadare.

Personalizare.
Subliniază caracterul sport al SUV-ului tău.

Ornamente laterale uși.
Sofisticate și elegante, ornamentele de pe lateralele ușilor subliniază
designul dinamic al modelului tău SEAT Arona.

Pedale & sprijin pentru picior, din aluminiu.
Amplifică sentimentul de condus sportiv cu pedalierul din aluminiu și
suportul pentru picior asortat.
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Protecție.
Dacă drumul ar fi ușor, oare ar mai merita parcurs? Din
fericire, ne-am ocupat de unele dintre problemele pe care
le-ai putea întâlni pe traseu.

Tavă portbagaj reversibilă.

Organizator portbagaj.

Proiectată pentru utilizare intensă, preia șocurile pentru
a-ți păstra portbagajul intact pentru mai mult timp.

Pentru transportul mai sigur al echipamentelor tale.
Organizatorul pentru portbagaj te ajută să faci un pic
de ordine în haos.
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Apărătoare de noroi față și spate.

Poți depozita jocuri și alte elemente distractive, pentru a-i ține ocupați
pe șoferii de pe bancheta din spate în expedițiile mai lungi.

Teren ciudat? Apărătoarele de noroi protejează partea inferioară a
noului tău SEAT Arona împotriva micilor obiecte aruncate în mers,
ceea ce îți permite să părăsești asfaltul cu încredere.
ACCESORII

Plasă de depozitare între scaune.

ACCESORII
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Transport.
Petrece mai puțin timp cu încărcarea și mai mult timp pe
pârtie, cu gama noastră de suporturi pentru schiuri, proiectate
pentru transportul mai simplu și mai sigur al prețioaselor tale
echipamente.

Extensie pentru suportul de schiuri.
Extensibil, pentru încărcare și descărcare simplă, fără să fii
nevoit să te întinzi peste plafonul mașinii. Extensia pentru
suportul de schiuri poate transporta până la 6 perechi de schiuri
sau 4 snowboarduri.

Suport pentru schiuri.
Proiectat deliberat pentru utilizarea în familie.
Acest suport pentru schiuri poate susține până la
6 perechi de schiuri sau 4 snowboarduri.

Transport.
Ia-ți bicicleta în cele mai extreme locuri atunci când vrei
să simți vântul suflându-ți în față.

Suport de biciclete pe cârligul de
remorcare.
Suport de biciclete pe cârligul de remorcare se
montează cu ușurință pe cârligul de remorcare și
poate susține 2 biciclete.

Suport pentru biciclete.
Transportă-ți bicicleta pe plafon și bucură-te de
încărcare și descărcare simplă și sigură.
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Transport.
Pentru toate momentele palpitante pe care ți le
oferă viața, ai la îndemână ceea ce îți trebuie,
atunci când îți trebuie.

Suport pentru plăci de surfing.
Nu ratezi nicio ocazie cu acest suport practic pentru
plăci de surfing. Suportul se adaptează la forma plăcii
de surfing și poate transporta două plăci.

Cutie pentru plafon.
Protejează-ți echipamentele de intemperii cu ajutorul
acestei cutii pentru plafon elegante și aerodinamice.
Ușor de asamblat și ancorat, aceasta se deschide pe
ambele părți și se folosește împreună cu barele pentru
plafon. Ideală pentru călătorii mai lungi cu familia.

Bare pentru plafon.
Un echipament esențial pentru dependenții de
adrenalină. Barele pentru plafon sunt adaptabile,
pentru a se potrivi aproape tuturor pasiunilor tale.
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ACCESORII
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Accesorii pentru
animale de
companie.
Pentru aventurile în familie, trebuie neapărat să
iei cu tine întreaga familie.

Ham pentru câini.
Unii sunt mai nerăbdători să ajungă la destinație decât
alții. Și dacă nu se pot stăpâni…

Grilaj despărțitor și protecție pentru
portbagaj pentru animale de companie.
Cel mai simplu mod de a-ți împiedica prietenii patrupezi
să se amestece în bagaje.

Husă de banchetă pentru animale de
companie.
Protejează noua ta banchetă spate de zgârieturi,
umiditate sau păr. Protecție totală pentru tapițeria ta.

La dispoziția ta.
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Treci la ZERO, misiunea ecologică SEAT
Schimbările climaterice.
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Resursele.

Calitatea aerului.

Respectul față de mediu.

Informații legate
de mediu.
Calitatea aerului

Scaunele

Profilul de conducere SEAT Eco

Motoarele diesel includ un tratament optimizat al
gazelor de eșapament, sistemul de reducere
catalitică selectivă (SCR), cu mono-dozare de
AdBlue® pentru a reduce și mai mult emisiile de
oxizi de azot.

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

Modul ECO permite un stil de conducere care
modifică parametrii motorului și transmisiei pentru
a reduce consumul de combustibil și emisiile.

Materialele regenerabile și reciclate.

Procesul de producție

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

În perioada 2010 până în 2020, am redus emisiile
de CO2 ale fiecărei mașini produse cu 45%,
reducând concomitent și consumul de energie per
mașină cu 1%. În plus, am reușit reducerea
consumului de apă cu 28% per mașină și o reducere
de 64% a deșeurilor generate per mașină.

Caroseria
Utilizarea oțelului cu rezistență foarte mare,
aspect care, împreună cu tehnologia de
deformare la cald, permite reducerea grosimii și
greutății, fără scăderea performanțelor.

Motorizările
Funcționează aproape integral pe gaz natural
comprimat (GNC), cu numai 9 litri de benzină.
Motoarele TGI sunt compatibile cu utilizarea de
gaz natural din surse regenerabile, permițând
reduceri ale emisiilor de CO2 (de la sondă la
roată) de circa 80%.

Aerodinamica
Aerodinamică îmbunătățită a autovehiculului
datorită designului optimizat al caroseriei,
roților și sistemului de răcire.

Recuperarea unei părți a căldurii emise din
cuptoarele pentru uscarea vopselei, pentru
utilizarea la încălzirea spațiului, băi pentru procese
de încălzire sau mașini de aspirare, printre altele.

Luminile
Farurile sunt 100% cu leduri și unele versiuni de
lămpi spate includ tehnologie cu leduri,
reducând semnificativ consumul de curent și
crescând durata de viață și eficiența luminilor.

Anvelope
Anvelopele cu rezistență scăzută la rulare asigură
reducerea coeficientului de rezistență la rulare.
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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 verifici 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.
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