Ateca
Az új SEAT

A világ nem áll meg, ahogy neked sem szabad. Minden
kihívás egy lehetőség ahhoz, hogy valami újat élj át.
Vállald be, menj tovább.
Így éljük mi a napjainkat. A SEAT Barcelonában
született, a fények és a színek által inspirálva.
Kreatív energiák által hajtva, optimizmussal tele.
Azért vagyunk, hogy megkönnyítsuk számodra a
közlekedést. Szóval, merre tovább?

Hova
tovább?
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Igazi megtestesülése a mozgékonyságnak és szabadságnak: modern, sportos dizájn és fejlett technológia
megoldások, amelyek megnyitják előtted a nagyvilágot. Adj még több teret és lehetőséget magadnak.
A felfedezés örömét, nagyobb és merészebb megjelenéssel. Készen állsz a végtelen lehetőségekre?
A megújult SEAT Ateca vakmerő dizájnja és off-road
karaktere mellett, innovatív megoldásokat is kínál a
biz-tonság és konnektivitás terén, így lesz minden
utazás igazi kaland vele.
Minél többet látsz, annál többet tudsz. A megújult és
nagyobb SEAT Navi System 9,2” méretű kijelzője
felosztható, így még több információhoz férhetsz
hozzá akár vezetés közben is. A stílus és a hatékonyság
kombinációja rejlik a 100% Full LED fényszórókban és
irányjelzőkben is.

Élj nagyban.
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Kényelem és biztonság egész évben. A Climacoat
fűtött szélvédő akár 3 perc alatt felolvad télen, nyáron
pedig visszaveri a nap sugarait, hogy kellemes
hőmérsékletet tartson az autó belterében. Így alacsonyabb az energiafelhasználás, hiszen jelentősen
kevesebb klíma használatot igényel nyáron a kellemes
atmoszféra fenntartása.

Teljes kényelem,
tökéletes törődés.
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KÉNYELEM

A fűthető kormánykerék további kényelmet és irányíthatóságot biztosít a téli hónapokban, miközben a
belső hangulatvilágítás egész évben gondoskodik a
megfelelő hangulatról.

A tudás
hatalom.
A SEAT CONNECT online szolgáltatásaival mindig naprakész leszel. Maradj kapcsolatban a világgal
miközben biztonságban és nyugalomban utazol. Kapcsolódj könnyedén a SEAT Navi Systemen,
Ügyfélportálon vagy CONNECT applikáción keresztül.

KONNEKTIVITÁS

Távoli elérés.
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Azoknak, akik mindig mozgásban vannak.
Kezeld autódat bárhonnan. Nézd meg hol
parkoltál, hogy áll az üzemanyag-szint és más
hasznos információkat SEAT-oddal kapcsolatban a telefonos alkalmazás segítségével,
vagy állítsd be indulás előtt az optimális
hőmérsékletet.

Online infotainment.

Ha online vagy, sokkal több lehetőséged van.
Kalkulálj az előtted álló úttal, a valós-idejű
forgalmi információk és a CONNECT által
jelzett parkolóhely adatok segítségével.

Safety & Service.
Vészhívás funkció és online asszisztens
gondoskodik arról, hogy mindig a biztonság és
a támogatás tudatában vághass neki az
útnak, bárhol is légy.

Élvezd a gondtalan
vezetést.
Napjainkban egyre több dologra kell odafigyelni vezetés
közben, ezért a SEAT Ateca a legújabb biztonsági funkciókkal
rendelkezik, hogy neked csak arra kelljen figyelni, ami igazán
fontos. A vezetésre.

A Pre-crash Assist gondoskodik róla, hogy extrém
vezetési körülmények között is biztonságosan
utazhass.
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Travel Assist.

Side Assist.

Tökéletes irányítás a kezedben. A Travel Assist az
adaptív tempomat és a sávtartó asszisztens legjobb
képességeit kombinálja egy gombnyomásra és
figyelmeztet ha levennéd a kezed a kormánykerékről.

Az előzés vagy a sávváltás nem kell, hogy különösebb erőkifejtést igényeljen. Utazz kényelemben és ha bármi a holtteredbe kerülne a Side Assist figyelmeztet téged.

BIZTONSÁG

Pre-crash Assist.

4 különböző felszereltséggel érhető el a SEAT Ateca,
melyek közül mindegyik a robusztus dizájnt és vakmerő karaktert kínálja, de mindegyiknek megvan a
saját egyénisége és előnye.

Tedd
sajátoddá.
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Szenvedélyes időtöltés.
Az FR kivitel a teljesítményt helyezi a középpontba: sportos
dizájn és hozzád illő magabiztosság. Energikus, erőteljes
és élettel teli. A Cosmo Szürke kiegészítők teszik teljessé
az autó megjelenését, miközben a króm hatású elemek, a
dupla kipufogóvégek és a könnyűfém keréktárcsák a vezetés
élményéről gondoskodnak.

FR.
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Magabiztos stílus.

Erőteljes hűtőrács.

Minden apró részletétben sportos, köszönhetően
a Cosmo Szürke elemeknek.

Mindig előre visz. A robosztus hatást keltő hűtőrács
gondoskodik a megjelenésedről.

Felszereltség.
Világítsd be az utad.

SEAT CONNECT.

Full LED fények elöl és hatul, dinamikus
irányjelzőkkel.

Teljes hozzáférés a CONNECT funkcióihoz
a Navi System+ segítségével.

Biztonság:

Elektronika:

Külső Dizájn:

Belső Dizájn:

• 3 pontos biztonsági övek

• 2 USB Type C csatlakozó elöl

• Visszapillantó tükrök a karosszéria

• Alumínium pedál borítás

elöl és hátul, vizuális és audió

(megvilágított bemenettel)

figyelmeztetéssel

és 2 USB Type C csatlakozó hátul

• 7 légzsák: 2 elöl, 2 oldalt, 2 függönyés 1 térdlégzsák
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Sportos vonalak.

Az Exclusive 19” AERO keréktárcsák
Cosmo szürke színben is elérhetők.

Robusztus elülső rács, új motorháztető
kialakítás, Cosmo szürke elemek elöl és
hatul, valamint dinamikus vonalvezetés
oldalt és a visszapillantókon.

• 8 hangszóró

• Kerékív és oldalsó borítóelemek
a karosszéria színében

• Multifunkciós sport kormánykerék
FR jelzéssel
• Bőr váltógomb
• Nilo szövetborítás Dinamica sportülésekkel

• Sebességszabályozó tempomat

• Bluetooth

• Rejtett kipufogóvégek krómozott kerettel

• Megvilágított ajtóküszöbök FR felirattal

• ESP

• 2-zónás Climatronic

• Fekete tetősínek

• LED belső hangulatvilágítás

• Front Assist

• Media System+ SEAT CONNECT

• 18” Performance – Briliáns Ezüst -

• Irattartó a vezetőoldali ülés alatt

• Városi vészfékező asszisztens

Innováció által vezérelt.

• SEAT Media System+ 8,25”

színében
• Sportos lökhárítók Cosmo Szürke színben

alkalmazással

könnyűfém keréktárcsa

• Gyalogosvédelem

• Keyless Advanced

• Sötétített ablaküvegek

• Hill Hold Control

• Elektromosan állítható és fűthető külső

• Full LED fényszórók és hátsó lámpák,

• Fáradtság-figyelő rendszer

visszapillantó tükrök „HOLA” köszöntőfény

• ISOFIX ülések

funkcióval
• Hátsó parkolóradar
• SEAT Vezetői Profilok

dinamikus irányjelzőkkel
• LED ködfényszórók kanyarfény funkcióval

és zsebek az ülés háttámláján
• Középső kartámasz elöl és hátul

Robusztus alkat,
megbízható minőség.
Az off-road élmény lényege a szabadság és a kaland érzete,
mely most magas-minőségű belső dizájnnal párosul. Kelj
útra magabiztosan az Xperience kivitellel járó robusztus
megjelenésű hűtőráccsal vagy a dinamikus vonalvezetésű
elülső spoilerrel. Válaszd az északi hangulatú beltéri dizájnt az
otthonos hatásért mindig, mindenhol.
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Természetes megvilágítás.

Vezetői Profil.

Kint a szabadban. Élvezd az égbolt látványát
és engedd be a fényt, hogy megvilágíthassa
az Ateca stílusos belső dizájnját.

A kalandokhoz alkalmazkodóképesség kell.
Különböző vezetői módok a különféle helyzetekre: Eco, Normál, Off-Road, Havas és Sport.
Mindegyik eltérő motor, kormányzás és megvilágítási beállításokat tartalmaz. hogy mindig
a legtöbbet hozhasd ki utadból.

XPERIENCE.

Felszereltség.

Biztonság:

Elektronika:

Külső Dizájn:

Belső Dizájn:

• 3 pontos biztonsági övek elöl és hátul,

• 2 USB Type C csatlakozó elöl (megvilágított

• Visszapillantó tükrök a karosszéria

• Multifunkciós sport kormánykerék

vizuális és audió figyelmeztetéssel

bemenettel) és 2 USB Type C csatlakozó hátul

színében

• SEAT Media System+ 8,25”

• Krómozott off-road lökhárító

• Bőr váltógomb

2 függöny- és 1 térdlégzsák

• 8 hangszóró

• Kerékív és oldalsó borítóelemek

• Nordic szövetborítás Dinamica ülésekkel

• Sebességszabályozó tempomat

• Bluetooth

• ESP

• 2-zónás Climatronic

• Rejtett kipufogóvégek krómozott kerettel

• LED belső hangulatvilágítás

• Front Assist

• Media System+ SEAT CONNECT

• Krómozott tetősínek és ablakkeretek

• Irattartó a vezetőoldali ülés alatt

• Városi vészfékező asszisztens

alkalmazással

• Gyalogosvédelem

• Keyless Advanced

• Hill Hold Control

• Elektromosan állítható és fűthető külső

• Fáradtság-figyelő rendszer
• ISOFIX ülések

visszapillantó tükrök „HOLA” köszöntőfény
funkcióval
• Hátsó parkolóradar
• SEAT Vezetői Profilok
• Praktikum Csomag: Eső- és fényérzékelők
Coming & Leaving funkcióval + Automatikusan
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elsötétedő első tükrök és keret nélküli belső
visszapillantó

• 18” Performance – Briliáns Ezüst könnyűfém keréktárcsa

Zavartalan kapcsolat.

LED főfényszóró és LED hátsó lámpa
dinamikus irányjelzővel.

Könnyen elérheted SEAT CONNECT alkalmazásaid
a Navi System+ segítségével.

Elsőrangú.

Terepre is alkalmas.

Exkluzív 19" AERO keréktárcsák
Cosmo Szürke színben.

A krómozott off-road lökhárítóknak köszönhetően
nem lehet előtted akadály.

XP jelzéssel

7 légzsák: 2 elöl, 2 oldalt,

fekete színben

Készen áll a kalandra.

• Megvilágított ajtóküszöbök XP felirattal

és zsebek az ülés háttámláján
• Középső kartámasz elöl és hátul

• Sötétített ablaküvegek
• Full LED fényszórók és hátsó lámpák,
dinamikus irányjelzőkkel
• LED ködfényszórók kanyarfény funkcióval

A pillanatnak
élve.
Optimistán járja a várost. Az Ateca Style felszereltséggel
magabiztosságot és eleganciát sugall. Full LED fényszórók,
könnyűfém keréktárcsák, rejtett kipufogóvégek és egy esztétikus kézzel-írott Ateca jelzés felel mindezért.

Style.
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Mindig szórakoztató.

Utcai stílus.

Elégedetten utazhatsz köszönhetően a 8,25”
méretű Media System+ integrált funkcióinak,
mint a térképek, zenei és média alkalmazások,
valamint az okostelefon csatlakoztathatóság.

Exkluzív 18” AERO könnyűfém
keréktárcsák Nuclear Szürke
színben.

Felszereltség.
Modern kifinomultság.

Tökéletes kormányzás.

Full LED fényszórók és hátsó
lámpák, dinamikus irányjelzőkkel.

Urald az Ateca irányítását a fűthető
kormánykerék segítségével.

Biztonság:

Elektronika:

Külső Dizájn:

Belső Dizájn:

• 3 pontos biztonsági övek elöl és hátul,

• 2 USB Type C csatlakozó elöl

• Visszapillantó tükrök

• Multifunkciós sport kormánykerék

vizuális és audió figyelmeztetéssel
• 7 légzsák: 2 elöl, 2 oldalt, 2 függönyés 1 térdlégzsák
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Extra támogatás.

Stílusos kívül, stílusos belül. A puha anyagok és a
kényelmes kialakítás hosszan gondoskodnak
majd rólad. Az állítható kartámasz teszi teljessé
kényelmed utazás közben.

Városi környezethez illő lökhárítók.

és 2 USB Type C csatlakozó hátul

a karosszéria színében

• Bőr váltógomb

• Fekete lökharítók króm elemekkel

• Kényelmes szövetülések

• SEAT Media System+ 8,25”

• Fekete ablakkeretek

• Lábtér megvilágítás

• Sebességszabályozó tempomat

• 8 hangszóró

• 17” Dynamic – Briliáns Ezüst

• Irattartó a vezetőoldali ülés alatt és

• ESP

• Bluetooth

• Front Assist

• 2-zónás Climatronic

• Városi vészfékező asszisztens

• Media System+ SEAT CONNECT

• Gyalogosvédelem

Időtálló borítás.

(megvilágított bemenettel)

alkalmazással

• Hill Hold Control

• Keyless Go

• Fáradtság-figyelő rendszer

• Elektromosan állítható és fűthető

• ISOFIX ülések

külső visszapillantó tükrök „HOLA”
köszöntőfény funkcióval
• Hátsó parkolóradar

könnyűfém keréktárcsa
• Full LED fényszórók és hátsó
lámpák, dinamikus irányjelzőkkel
• LED ködfényszórók
kanyarfény funkcióval

zsebek az ülés háttámláján
• Középső kartámasz elöl és hátul

Minden nappal
egyre jobb.
Könnyen vezethető és megbízható autó, robosztus testben.
Vakmerő karaktert rejt a Reference felszereltség, miközben
biztonságot, bőséges teret, valamint számos modern
technológiai megoldást kínál.
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Éld meg a pillanatot.

Pihentető vezetés.

Érj célba a szériafelszereltséggel
elérhető 16” Briliáns Ezüst könnyűfém keréktárcsákkal.

Minden rólad szól. A bőr kormánykerék és
a vezetőre szabott kijelzők is a kényelmedet
hivatottak szolgálni az utazás minden pillanatában.

Reference.

Keréktárcsák.
16"

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Szériafelszereltség
Választható extra felszereltség

18"
DYNAMIC 17"
BRILIÁNS EZÜST
Könnyűfém keréktárcsa

R

St

EXCLUSIVE 19"
NUCLEAR SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa

St XP

St

XP

EXCLUSIVE 19"
AERO – NUCLEAR SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa
XP

19"
St XP
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19"
PERFORMANCE 18"
NUCLEAR SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa

DYNAMIC 17"
NUCLEAR SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa

18"
PERFORMANCE 18"
NUCLEAR SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa

PERFORMANCE 18"
BRILIÁNS EZÜST
Könnyűfém keréktárcsa
XP

XP
FR

¹ Dekoratív betéttel.

17"
DESIGN 16"
BRILIÁNS EZÜST
Könnyűfém keréktárcsa

R
St

PERFORMANCE 18"
BRILIÁNS EZÜST
Könnyűfém keréktárcsa
FR

PERFORMANCE 18"
COSMO SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa
FR

EXCLUSIVE 19"
COSMO SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa
FR

EXCLUSIVE 19"
AERO – COSMO SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa
FR

EXCLUSIVE 19"
COSMO SZÜRKE
Könnyűfém keréktárcsa
FR

EXCLUSIVE 19"
GLOSSY FEKETE
Könnyűfém keréktárcsa
FR

Színek

BILA FEHÉR

FEKETEMÁGIA
METÁL
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R

St XP

NEVADA FEHÉR

R

St XP

CAMOUFLAGE ZÖLD

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Szériafelszereltség
Választható extra felszereltség

R

St XP FR

REFLEX EZÜST METÁL

R

St XP

RÓDIUM SZÜRKE

R

St XP FR

St XP FR

LÁVA KÉK METÁL

R

St XP

ENERGY KÉK

R

St XP FR

KRISTÁLYFEKETE
METÁL

VELVET VÖRÖS

R
St
XP
FR

St XP FR

St XP FR

Kárpitok

FEKETE SZÖVET / SZÜRKE (AS)

FEKETE BŐR (BL+WL1)
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R

St

FEKETE SZÖVET / DALLAS / OLOT (BK)

NORDIC SZÖVET / DINAMICA FEKETE (BL)

St

XP

DINAMICA FEKETE (BK+PL7)

DINAMICA FEKETE (BL+PL7)

St

XP

FEKETE BŐR (BL+WL1)

DINAMICA FEKETE (BM+PL7)

XP

FR

NILO SZÖVET / DINAMICA FEKETE (BM)

FEKETE BŐR (BM+WL1)

FR

FR

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Szériafelszereltség
Választható extra felszereltség

R
St
XP
FR

Szállítás.
Kerékpár tároló.
Két keréken folytatnád az utad? A tároló akár 3
kerékpár szállítására, illetve elektromos kerékpárokkal
is kompatibilis. Tökéletesen illik az Ateca kialakításához
és minden minőségi teszten megfelelt. Könnyű fel- és
lepakolás, hogy gyorsan útra kelhess.

Tetőbox.
Nagy tervek? A vízálló tetőbox, mely akár 460 literes
méretben is elérhető és akár 50 kg súlyt is képes
szállítani. Megérkezéskor kétféleképpen is nyitható,
hogy megkönnyítse a dolgod. Könnyen felszerelhető a
tetősínekre, akár napfénytető mellett is.

Síléctartó.

SZÁLLÍTÁS

Hogyan tudnád a legtöbbet kihozni a télből? A
síléctartó akár 6 pár lécet és 4 snowboardot képes
szállítani úgy, hogy a gumírozott elemek óvják és a
helyükön tartják őket.
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Csomagtér
megoldások.
Csomagtér-rendszerező háló
Szeretnéd rendben tartani? A rugalmas fekete csomagtérhálók segítségével rendszerben és biztonságban
rögzítheted a legfontosabb csomagokat.

Csomagtér-rendszerező
Az alumínium elválasztó elemek még hasznosabb
helykihasználást tesznek lehetővé. Gondoskodnak
róla, hogy minden a helyén maradjon, miközben
megóvják a csomagok állapotát.

Fordítható csomagtérszőnyeg.
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ACCESSORIES

Óvd meg a megújult SEAT Ateca csomagterét
könnyedén és egyszerűen. Fordítsd meg a szőnyeget
és védd meg autódat a folyadékoktól, szennyeződésektől.

BIZTONSÁG

Az élet rövid ahhoz, hogy minden apróságon izgulni kelljen.
Szakembereink azon dolgoznak, hogy a SEAT Szervizekben
SEAT Eredeti Alkatrészek felhasználásával mindig a legjobb
formában tartsák SEAT Ateca modelledet.
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Kezdj bátrabban
élni.

Átvizsgálás és
karbantartás
SEAT Szervizhálózatunkban képzett szakembereink az autód korához és
futásteljesítményéhez mérten kínálnak teljeskörű átvizsgálást. Biztos lehetsz
benne, hogy a járműved optimális állapotban van, ugyanis szakembereink
minden szolgáltatást elvégeznek, ami a SEAT Karbantartási Programban
szerepel - kizárólag SEAT Eredeti Alkatrészek® felhasználásával.

Élvezd tovább
a garanciális feltételeket!
Hivatalos SEAT Szervized újautó garanciája világszerte
teljeskörű fedezetet biztosít számodra. A garancia úgyszintén
érvényes minden SEAT Eredeti Alkatrészek®-re, SEAT Eredeti
Tartozékok®-ra, valamint az általunk elvégzett munkára.
Amennyiben SEAT-od karbantartását és esetleges javítását
márkaszerviz hálózatunkban végezteted, úgy a 2 év gyártói
garancia letelte után további 2 évig élvezheted a Garanciamax
szolgáltatásunk előnyeit.
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SEAT Mobilitás szolgáltatás.
A vásárlást követő első két évben az új SEAT gépjárművedre
kilométer korlátozás nélkül, automatikusan érvényes a SEAT
Mobilitás Szolgáltatás. A SEAT Mobilitás autósegélyszolgáltatásokat kínál neked bármely olyan helyzetben, amely
műszaki hiba miatt SEAT gépjárműved mozgásképtelenné válását
eredményezi és lehetetlenné teszi utad folyatatását. A
szolgáltatás évente meghosszabbítható a márkaszervizben, az
ellenőrző szerviz során.

A SEAT az egyes felszereltségek, színek, illetve árak tekintetében egyaránt fenntartja az előzetes értesítés nélküli
változtatás jogát. A jelen dokumentációban szereplő információk ennek megfelelően kizárólag tájékoztató
jellegűek. Noha a SEAT nagy hangsúlyt fektetett a dokumentációban szereplő információk helytállóságára a
megjelenés időpontjában (2021. február), kérjük, hivatalos SEAT márkakereskedője révén minden esetben
tájékozódjon a legfrissebb adatokról! Az alkalmazott nyomdai eljárások korlátai következtében az e
dokumentumban feltüntetett színek némileg eltérhetnek az aktuális fényezések és egyéb anyagok színétől. Az itt
szereplő járművek, illetve azok minden eleme és eredeti alkatrésze a környezetre gyakorolt káros hatások
megelőzésére és minimalizálására vonatkozó törvényi szabályzásokkal összhangban készült, többek között
újrahasznosított/ újrahasznosítható anyagok felhasználásával,illetve a környezet megóvását célzó megfelelő
újrahasznosítási folyamatok révén.
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