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Motor

Reference

Style

XCELLENCE

FR

* FAMILY BONUS na všetky modely IBIZA platný do 30.6.2017 odrátajte zo zvýhodnenej cenníkovej ceny s DPH

N/A = údaje budú doplnené neskôr

Akčné balíky
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1.6 TDI, manual 5 st. - výroba od týždňa 39/2017 manual 5 st. KJ12GV18

1.0 TSI, manual 6 st.

70 / 95 N/A

1.0 TSI, DSG 7 st.

66/901.0 TGI (CNG), manual 5 st. - výroba od týždňa 45/2017 manual 5 st. KJ12MV18 N/A

15 730 14 230

16 520 15 020

85 / 115

15 070 13 570

1.0 TGI (CNG), manual 5 st. - výroba od týždňa 45/2017

manual 5 st. KJ11BV181.0, manual 5 st. 4,9

manual 5 st. KJ11MV18 N/A

1.6 TDI, manual 5 st. - výroba od týždňa 45/2017 KJ11QV18 N/A

1.0 TSI, manual 5 st. 70 / 95 manual 5 st. KJ12CV18 4,7 13610

Cenník 

Výkon
(kW / k)

Spotreba
(l / 100 km)

CENA S DPH (€)

BONUS AŽ - 1 500  EUR
55 / 75

85 / 115 manual 6 st. KJ12KX18 4,7

59 / 80 manual 5 st.

14 330 12 830

KódPrevodovka

9 99011 490

15 180 13 68066/90

BONUS AŽ: - 1 500 EUR
12 110

70 / 951.6 TDI, DSG 7 st.  - výroba od týždňa 04/2018 DSG 7 st. KJ12GZ18 18 210

16 810

N/A

DSG 7 st. KJ12KZ18 N/A

16 710

15 310

1.6 TDI, manual 5 st. - výroba od týždňa 39/2017 70 / 95 manual 5 st. KJ14GV18 N/A 18 760 16 760

BONUS AŽ: - 2 000 EUR
1.0 TSI, manual 5 st. 70 / 95 manual 5 st. KJ14CV18 4,7 15 560 13 560

1.0 TSI, manual 5 st. 70 / 95 manual 5 st. KJ11CV18 4,7 12 960 11 460

16 280 14 280

1.0 TSI, DSG 7 st. 85 / 115 DSG 7 st. KJ14KZ18 N/A 17 680 15 680

110 / 150 manual 6 st. KJ15LX18 N/A

1.0 TSI, manual 6 st. 85 / 115 manual 6 st. KJ14KX18 4,7

BONUS AŽ: - 2 000 EUR

Balík FUN pre Reference (P20)

- Delené operadlá zadných sedadiel (P5Q)

1 041

Cenníková 
cena

729

1.0 TSI, manual 5 st. 70 / 95 manual 5 st. KJ15CV18 4,7 15 560 13 560

16 280 14 2801.0 TSI, manual 6 st. 85 / 115 manual 6 st. KJ15KX18 4,7

Zvýhodnená 
cena balíka

17 480 15 4801.5 EVO, manual 6 st. - výroba od týždňa 39/2017

- SEAT Electronic PACK (svetelný a dažďový senzor, funkcia "coming home" a 
"leaving home", vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, elektronicky 

nastavitelné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá) (PSS)

690

632

1 058

442

294

- Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut (PWD)

- Klimatizácia      (PH1)

- Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut (PWD)

Balík PLUS pre Style (P21)

1.6 TDI, manual 6 st. - výroba od týždňa 49/2017 85 / 115 manual 6 st. KJ15HX18 N/A

Balík PREMIUM pre 

XCELLENCE/FR (P24)

-207

-190

-317

- Tmavo tónované sklá od B-stĺpika (PCW)

- Alarm  (WAS)

- Adaptívny tempomat s automatickou reguláciou odstupu, systém pre 
monitorovanie priestoru pred vozidlom "Front Assist" vrátane funkcie núdzového 

brzdenia "City emergency braking", systém rozpoznania chodcov  (PAC)

19 480 17 480

421

Balík EXCLUSIVE pre 

XCELLENCE/FR (P23)

Balík COMFORT pre Style 
(P22)

- SEAT Electronic PACK (svetelný a dažďový senzor, funkcia "coming home" a 
"leaving home", vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, elektronicky 

nastavitelné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá) (PSS)

- SEAT FULL LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a 
osvetlenie EČV s LED technológiou) (PXX)

- Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare (so 
špeciálnou funkciou čistenia od alergénov) (PH2)

- Elektricky ovládané zadné okná s ochranou proti privretiu a funkciou "one-
touch" (PE6)

- SEAT DRIVER PACK (tempomat, detekcia únavy vodiča, asistent rozjazdu do 
kopca) (PDK)

- SEAT Leather PACK (multifunkčný kožený volant, kožená rukoväť ručnej brzdy a 
riadiacej páky) (PLA)

- 15" zliatinové disky "Enjoy" (20/1), pneumatiky 185/65 R15 (PJE)

-127

-312

BONUS

741

483



REFERENCE STYLE /navyše oproti REFERENCE
Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR
FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom
City emergency systém mestského núdzového brzdenia Klimatizácia     
Systém rozpoznania chodcov Peľový a prachový filter    
Asistent rozjazdu do kopca   
Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou
Predné a hlavové záclonové airbagy vpredu aj vzadu Bluetooth handsfree mobilné pripojenie
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách  Multifunkčný volant s ovládaním audiosystému a telefónu
Zadné kotúčové brzdy (pre motory nad 100k)
Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás 
Obmedzovač rýchlosti bez tempomatu Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3
4x Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách s Top Tether Poťah sedadiel - Style
Imobilizér Lampička na čítanie vodič + spolujazdec

Zrkadielko v slnečnej clone vodiča aj spolujazdca (u vodiča + držiak na kartu)

AUX-IN jack + 1 USB port + SD karta
Palubný počítač s 3,5" multifunkčným displejom v združených prístrojoch Kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie
Ukazovateľ vonkajšej teploty Komfortné sedadlá
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča Mriežka chladiča s chrómovými prvkami
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním XCELLENCE /navyše oproti STYLE
2x sklápateľný kľúč k vozidlu s diaľkovým ovládaním Systém rozpoznania únavy vodiča
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant Tempomat
Sklopný kryt batožnového priestoru Parkovacie senzory vzadu
Elektricky ovládané predné okná s ochranou proti privretiu a funkciou "one-touch"
Vnútorné spätné zrkadlo s clonou
Držiak na poháre vpredu                 
Osvetlenie batožinového priestoru
Stierače s cyklovačom Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Stierač zadného okna s ostrekovačom Luxusné sedadlá XCELLENCE
Tónované sklá okien
Zadné hmlové svetlá
Nárazníky lakované vo farbe karosérie   Kožou potiahnutá riadiaca páka
Kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne Kožou potiahnutá páka ručnej brzdy
Mriežka chladiča v lesklej čiernej farbe Ozdobný kryt riadiacej páky
Dvojitá optika predných svetlometov s automatickým denným svietením
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, nedelené
3x výškovo nastaviteľná opierka hlavy vzadu
3x 3-bodový bezpečnostný pás vzadu
Slnečná clona vodiča aj spolujazdca Obklad palubnej dosky lakovaný vo farbe Mystic Magenta
14" oceľové disky Reference, pneumatiky 185/70 R14 88H
Plnohodnotné rezervné koleso
Sada náradia Dvojitá optika predných svetlometov s LED denným svietením

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut
FR /navyše oproti STYLE Zadné svetlá s LED technológiou

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel
Odkladací priestor pod sedadlom vodiča
Lakťová opierka vpredu
Chrómové lišty okolo bočných okien 

Tempomat Príručná sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdca
Systém rozpoznania únavy vodiča Čierny strop interiéru
Palubný počítač s 3,5" multifunkčným displejom v združených prístrojoch PLUS Chrómované orámovanie prístrojov na palubnej doske

Dekoratívne interiérové dvere a bočné obloženie
Zrkadielko v slnečnej clone vodiča aj spolujazdca (u vodiča + držiak na kartu)

Dvojitá optika predných svetlometov s LED denným svietením Hliníková lišta prahov s nápisom Xcellence
Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut 15" zliatinové disky "Enjoy" 20/1, pneumatiky 185/65 R15
Zadné svetlá s LED technológiou
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Exkluzívny zadný spojler FR + dvojité výduchy výfuku integrované do zadného nárazníka   
Príručná sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdca
Ozdobné lišty predných hmlových svetiel a spätných zrkadiel vo farbe Brilliant Black
Bočné okenné rámy vo farbe Brilliant Black
Chrómované orámovanie prístrojov na palubnej doske
Ozdobný kryt riadiacej páky
Obklad palubnej dosky a interíeru dverí lakovaný vo farbe Glossy Black
Dekoratívne interiérové dvere a bočné obloženie
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Kožený športový multifunkčný volant s dizajnom a logom FR a červeným prešívaním
Ovládacie prvky na volante, ručná brzda a riadiaca páka s chrómovaným orámovaním
Kožou potiahnutá riadiaca páka
Kožou potiahnutá páka ručnej brzdy
Športové sedadlá FR s červeným prešívaním
Nárazníky s dizajnom FR
17" zliatinové disky "DYNAMIC" 20/2, pneumatiky 215/45 R17
Dojazdové rezervné koleso
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Sériová výbava Ibiza

Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, XDS elektron. uzávierka 
diferenciálu (pre motory nad 100k)

Interiérové kľučky dverí, ovládanie rádia a klimatizácie a výduchy vzduchu s 
chrómovým orámovaním

Palubný počítač s 3,5" multifunkčným displejom v združených prístrojoch PLUS

Ozdobné lišty predných hmlových svetiel a spätných zrkadiel vo farbe Atom Grey

Interiérové LED osvetlenie stredovej konzoly, priestoru pre nohy a dverných panelov 
(vo dverách možnosť meniť bielu a červenú farbu)

Interiérové LED osvetlenie stredovej konzoly, priestoru pre nohy a dverných 
panelov (vo dverách možnosť meniť bielu a červenú farbu)

Ovládacie prvky na volante, ručná brzda a riadiaca páka s chrómovaným 
orámovaním

Kožou potiahnutý multifunkčný volant s logom XCELLENCE s prešívaním MYSTIC

Bezkľúčový prístup (Keyeless system) a štartovanie vozidla tlačidlom "Heartbeat" 

15" oceľové disky kolies "Urban" (20/1), s puklicami a pneumatikami 185/65 
R15

Radio Media System Color, s 5" dotykovým farebným displejom, ovládaním na 
volante, 6x reproduktor (USB, Aux in, SD)

SEAT Drive profile:                     
- nastavenie odozvy riadenia            
- nastavenie odozvy plynového pedálu    
- nastavenie prevodovky (pre DSG)
- režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual

Media system Touch: rádio s 5" monochromatickým displejom,dotykové ovládanie, 
4x reproduktor

355 litrov
najväčší objem batožinového 

priestoru vo svojej triede



� - v sérii
o - na želanie
- - nedostupné
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Bezpečnosť, asistenčné systémy a osvetlenie

Klimatizácia, kúrenie a zimné pakety

o -

PH1

PJE

PND

14

508

0

-

o

o

-

o

o
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- �
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o o

o

-

� �

-
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o

o o

o

o

ZN1

o o

o

-

o

Bezpečnostné skrutky kolies (len pre disky z ľahkých zliatín) 1PE

Dojazdové rezervné koleso
Plnohodnotné rezervné koleso PG1

RB1
Rádia, navigačné systémy a telefonovanie
Media System Touch - 4x repro, 1x AUX + 1x USB port, multifunkčný dotykový displej 5"
Media System Colour - multifunkčný volant, 6x repro, multifunkčný dotykový farebný dispej 5", Bluetooth, 1x 
AUX + 1x USB port +1x SD card

ZB2

Brzdové strmene v červenej farbe (dostupné len pre motory nad 70kW) PRR 177
46

182

46

444

Media system Plus - 8" farebný dotykový displej, MP3/WMA/rádio, 2 x USB/slot na SD kartu, iPod prípojka, 
Aux-in, Bluetooth, 8 reproduktorov

16" zliatinové disky "DESIGN" (20/3), pneumatiky 195/55 R16 PJP

Connectivity box - bezdrôtové indukčné nabíjanie mobilného telefónu a bezdrôtové napojenie vonkajšej 
antény (v kombinácií so ZB4 a ZN1)

PB2

195 o

Mapy Európy  (SD karta) PZ1
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-

o

o

-
�

EXCLUSIVE

PLUS

�

� � �

o�o

o

�

- EXCLUSIVE

-

�

-

PLUS �

�

o

o

o

�

o

-

o

PREMIUM-

EXCLUSIVE EXCLUSIVE

o

-

PREMIUM

-

-

o

o

o

o

-

-

-

-

PREMIUM

o

���

-o

SEAT FULL LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie EČV s LED technológiou 
+ ambientné osvetlenie interiéru)

PXX 788 -

SEAT FULL LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie EČV s LED technológiou) PXX 539 - PREMIUM

o o

o

o

o o

o

o

-

376 -

-

-
�

�

-

-

o

739

-

-

Reference

�

158 FUN

o

o PREMIUM

FR

PREMIUM

Kód

Výbava na želanie 

o
Adaptívny tempomat s automatickou reguláciou odstupu, systém pre monitorovanie priestoru pred 
vozidlom "Front Assist" vrátane funkcie núdzového brzdenia "City emergency braking", systém rozpoznania 
chodcov  (v kombinácií s DSG s funkciou Stop&Go, nie pre motory MPI)

PAC 191

PREMIUM

16" zliatinové disky "DESIGN" (20/1), pneumatiky 195/55 R16 PJN

Parkovacie senzory vzadu PAK

SEAT Drive profile - nastavenie odozvy riadenia, plynového pedálu, nastavenie prevodovky (pre DSG), 
režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual (možnosť meniť nástup výkonu, citlivosť riadenia a spotrebu 
klimatizácie pre najlepší zážitok z jazdy)

PFD

236

-

Tmavo tónované sklá od B-stĺpika

PCK
Tmavo tónované sklá od B-stĺpika vrátane chrómových líšt okolo bočných okien PCW 227 -

Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov 
čelného skla

PW1 316 o

FUN

109 -

SEAT DRIVER PACK (tempomat, detekcia únavy vodiča, asistent rozjazdu do kopca) PDK 139

339

Kolesá a podvozky

-

-

SEAT Vision PACK (predné parkovacie senzory, zadné parkovacie senzory) PK2

PCW 155 -

SEAT Vision PACK Plus (Predné + zadné parkovacie senzory, parkovacia kamera) PCK

PJE 444 o

15" zliatinové disky "Enjoy" (20/1), pneumatiky 185/65 R15

361 -

Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare (so špeciálnou funkciou čistenia od 
alergénov)

PH2 326

Klimatizácia     725

PUA 557 -
18" zliatinové disky "Performance Machined" (30/2), pneu. 225/40 PUK 363 -
Adaptívny podvozok DCC, možnosť nastavenia športového alebo komfortného pruženia                    
 (obsahuje PFD)

PDC 254 -

17" zliatinové disky "Dynamic Machined" (20/1), pneumatiky 215/45 R17

o o

Navigačný systém "Štandard" - 8" farebný dotykový displej, MP3/WMA/rádio, 2 x USB/slot na SD kartu, iPod 
prípojka, Aux-in, Bluetooth, 8 reproduktorov, 3,5" farebný displej palubného počítača

-

-

Smart Connect PACK - multifunkčný volant, Bluetooth ZC1 123 o

SEAT Full Link (AUX-IN + 2x USB, Full Link) PML 154
oDigitálny rádiopríjem DAB 

o

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom Heartbeat (Keyless system) (v kombinácií s WAS) PQC 272 -

317 -

SEAT Light PACK (denné LED osvetlenie, zadné LED svetlá, interiérové LED osvetlenie) PXL

15" zliatinové disky "Enjoy" (20/1), pneumatiky 185/65 R15

ZB4 376

COMFORT

o16" zliatinové disky "DESIGN" (20/1), pneumatiky 195/55 R16 (v kombinácií s PJE / P22-COMFORT) PJN 182

�

Značkový audio systém BEATS Audio (300W zosiľňovač, 6x  premium repro + Subwoofer) (vyžaduje 
ZB4/ZN1, nie s TGI (CNG) motormi, len s PG6)

PNB

164

408

XCELLENCEStyleCena

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom Heartbeat (Keyless system) (nie s WAS)
PREMIUM

o - -

263
SEAT Vision PACK (predné parkovacie senzory) PK2

-
SEAT Vision PACK Plus (Predné parkovacie senzory, parkovacia kamera) (v kombinácií s PAK)

oAlarm WAS 173
PQS 272 -

-

182

PDO
Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut PWD

COMFORT

Palubný počítač

o

136

�

-

o

SEAT Electronic PACK (svetelný a dažďový senzor, funkcia "coming home" a "leaving home", vnútorné 
spätné zrkadlo s automatickou clonou, elektronicky nastavitelné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá)

PSS 263 -

SEAT Electronic PACK (svetelný a dažďový senzor, funkcia "coming home" a "leaving home", vnútorné 
spätné zrkadlo s automatickou clonou, elektronicky nastavitelné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá)

PSS 227 -

-

o
476

-
-

-

-
-

o

-

- -

PG2 / 
PG6



� - v sérii
o - na želanie
- - nedostupné

Max. hmotnosť brzdeného prívesu pri 8% stúpaní (kg)

N/A = údaje budú doplnené neskôr
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mimo mesta

Rozmery

5-st.man.

áno

Palivo

Turbo preplňovanie nie

benzín diesel CNG

Brzdy vpredu / vzadu Kotúčové / Bubnové

kombinovaná

Prevodovka

N/A N/A

5-st.man.

N/A

Max. rýchlosť [km/h] N/AN/A N/A167 182 195

áno

3000-4300 1 500 - 3 500pri otáčkach [min-1] 2000 - 3500 2000 - 3500

SEAT Storage PACK (lakťová opierka, odkladací priestor pod sedadlom vodiča)

Okná, zrkadlá a exteriér

Sedadlá a interiér

-

PRP

PIG
PFU

o

4059 / 1780 / 1444

o

Kód Cena Reference Style XCELLENCE FR

SEAT Leather PACK (multifunkčný kožený volant, kožená rukoväť ručnej brzdy a riadiacej páky) PLA

Fajčiarska výbava
114Gloss PACK - obloženie prístrojovej dosky a lišty dverí vo farbe Glossy Black

PRBBezpečnostné pásy v červenej farbe

Výbava na želanie Cenník 

Exkluzívne alcantarové sedadlá v čiernej farbe (od výrobného týždňa 45/2017 + obklad palubnej dosky so 
vzhľadom kože - PL3) (v kombinácií s PE6)

PL0 408 -

�

Valce/Ventily 3 / 12

1.0 TSI

154

Lak karosérie: metalický M

Motor 1.6 TDI

Technické údaje

1.0 TSI 1.0 TSI 1.5 EVO

Záruka na vozidlo

1.6 TDI 1.6 TDI 1.6 TDI 1.0 TGI 

440 �

Sklopné ťažné zariadenie - odnímateľné PGR
o o

WDE

o o
o

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

66 / 90

� � �

o o
o o o
o

N/A

N/A

N/A

N/A N/AN/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

1 530 1 580 N/A

d x š x v [mm]

Pohotovostná hm. [kg]

Palivová nádrž [l]

Celková hmotnosť [kg] N/A

rázvor [mm]

1 590 N/A N/A

355

N/A

N/A

2564

N/A

N/A

N/A N/A

N/A N/AN/A

Zrýchl. 0-100 km/h [s]

Systém štart/stop áno

v meste

14,7

Spotreba [l/100km]

6,0

áno áno

N/A

10,9 9,3 N/A N/A

5,85,8

N/A

3 / 12 N/A N/A N/A

70 / 95

N/A N/A N/A

59 / 80

N/A N/A

4,1

N/A N/A

N/A N/AN/A

N/A

Krútiaci moment [Nm] 95

N/A

70 / 95

5000 - 5500 5000 - 5500

175 200 200 N/A N/A

5000 - 5500 N/A N/A

85 / 115 85 / 115 110 / 150

N/A

Lak karosérie: nemetalický P
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182 o
Lak karosérie: základný O 0 o

o

- -

o

o

o

�

1.0 MPI

o o

o

Objem [cm3]

pri otáčkach [min-1]

� o

o

-

136 -

�

o

o

COMFORT �

- - o -

o- o

oo

o

109

137 o
744

�

EXCLUSIVE

Batožinový priestor [l]

5-st.man.6-st.man.5-st.man.

N/A

7-DSG

1091 1 122 N/A1 140 N/A N/A

N/A

N/A N/A

4,9 4,7 4,7 N/A N/A

4,3 4,1

N/A

N/A1000 1 100 1 200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

40

5-st.man.

N/A

N/A

6-st.man.

N/A N/A N/A

N/A

N/A

6-st.man. 7-st.DSG

106 108 N/A

N/A

N/A

112Emisie CO2 [g/km]

N/A

589

Ostatné

EXCLUSIVEElektricky ovládané zadné okná s ochranou proti privretiu a funkciou "one-touch"

Dvojité dno batožinového priestoru (vrátanie priečinka pod sedadlom spolujazdca)

Príprava pre ťažné zariadenie 136

Delené operadlá zadných sedadiel P5Q 158 FUN

PE6

28 o

PFP 177

-Panoramatické strešné okno (vrátane lampičiek na čítanie, vyžaduje ZB2/ZC1) PTC

-

487 o o o o

3 / 12

N/A

Lak karosérie: metalický premium Desire Red C 589 o o o o

999 999 N/A

55 / 75 70 / 95Výkon [kW / k]

3 / 12

999 999 N/A

N/A N/AN/A

6200

85 / 115

objav svoj štýl
FR Start moving XCELLENCE

Predĺžená záruka na 6 rokov / 150 000 km



SEAT Service Mobility

Prvé dva roky po zakúpení nového vozidla sú služby v rámci SEAT Service Mobility poskytované bezplatne a tak máte zaručený kompletný a spoľahlivý rozsah 

asistenčných služieb na cestách, a to kdekoľvek v krajinách Európskej únie. Dokonca aj v prípade nehody, odcudzenia vozidla či natankovania nesprávneho

paliva je služba SEAT Service Mobility vždy k dispozícii, a to 7 dní v týždni 24 hodín denne.

V rámci Service mobility máte nárok na:

� náhradné vozidlo

� náhradné ubytovanie

� krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste

Záruka

Automaticky Vám prinášame 2 - ročnú záruku vo Vašom novom vozidle značky SEAT, ktorá poskytuje plné krytie na území Európskej únie bez obmedzenia

kilometrov. Ako bonus sme pre Vás pripravili aj dodatočnú 4 - ročnú záruku až do výšky 150.000 najazdených km.  Veľkou zákazníckou výhodou je aj 

prenesenie 6 - ročnej záruky na ďalšieho majiteľa v prípade predaja vozidla.

12 rokov záruka na prehrdzavenie z vnútra

Chceme, aby ste si automobil SEAT užívali čo možno najdlhšie. Preto okrem 3-ročnej záruky na lak poskytujeme 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu z vnútra.

Modely značky SEAT majú plne-pozinkovanú karosériu čo ich činí odolnými voči všetkému, čo na vás prírodné živly môžu zoslať.

SEAT Finance

Značkové financovanie pripravené špeciálne pre automobily značky SEAT. Naše vozidlá poznáme najlepšie, a preto vám pri ich financovaní dokážeme pripraviť

tie najlepšie podmienky. Financovanie vozidiel značky SEAT je možné prostredníctvom úveru alebo lízingu.

Pre bližšie informácie a podmienky kontaktujte vášho predajcu SEAT alebo navštívte http://www.seatfinancie.sk .

Členstvo v klube nie je len prejavom príslušnosti k SEAT komunite a značke, ale je spojené aj s množstvom výhod. Členom klubu je poskytovaná predĺžená
záruka na vozidlo až na 2+4 roky, zvýhodnené balíky servisných služieb a zvýhodnené balíky príslušenstva a množstvo ďalších výhod.
Staňte sa členom a presvedčte sa sami.

Upozornenie:

Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky SEAT.

Uvedené ceny sú doporučené v EUR a zahŕňajú 20% DPH. V cene vozidla je zahrnutý poplatok do recyklačného fondu. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien bez upozornenia.

Uvedené výbavy zodpovedajú modelovému roku 2018. Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť. Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
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� pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie 
cestovných nákladov spojených s vyzdvihnutím vozidla

Club SEAT

0800 156 885 (zo zahraničia: +421 2 492 05 952)

SEAT Služby

ZÁRUKA NA PREHRDZAVENIE Z 
VNÚTRA 12 ROKOV

NÁHRADNÉ
VOZIDLO

SEAT SERVICE
MOBILITY

ORIGINÁLNE DIELY
SEAT

ORIGINÁLNE VÝMENNÉ
DIELY SEAT

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO SEAT

SIEŤ SERVISOV
SEAT

STAROSTLIVOSŤ O
ZÁKAZNÍKOV

Club
SEAT

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
NA 6 ROKOV

ZVÝHODNENÉ BALÍKY
PRÍSLUŠENSTVA

ZVÝHODNENÉ BALÍKY
SERVISNÝCH SLUŽIEB


