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Doprajte svojmu vozidlu odbornú 
prehliadku SEAT Check, aby 
ste mali istotu, že môžete 
bezpečne vyraziť za akýmkoľvek 
dobrodružstvom. Skontrolujeme 
všetky dôležité jednotky vášho 
vozidla a upozorníme vás 
na prípadné nedostatky. 

Rezervujte si termín na 
SEAT Check a spoľahnite sa 
na profesionálny SEAT Servis.

SEAT Check



.

Prinášame vám exkluzívnu sadu Zľavových kupónov SEAT 2022 
so zľavami na Originálne diely a príslušenstvo SEAT.

Iba originál vám zaistí najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla. 
Rozhodnite sa pre bezpečnosť bez kompromisov – vysoká kvalita, 
optimálna funkčnosť, rozmerová presnosť a dlhá životnosť.

Za predpokladu splnenia podmienok uvedených v príslušných 
kupónoch získate zľavu 20 %* na:
– Originálne brzdové kotúče (predné a zadné)
– Originálne brzdové platničky (predné a zadné)
– Originálne náboje a ložiská nábojov kolies
– Originálne prvky náprav
– Originálne prvky riadenia
– Originálne rozvody
– Originálnu autobatériu
– Originálne xenónové výbojky
– Originálne stierače a aero stierače
– Originálnu spojkovú sadu
– Originálny zotrvačník
– Originálny katalyzátor
– Originálny filter pevných častíc

–  10 %* zľavu na sadu Originálnych kompletných zimných 
kolies SEAT (platí pre vozidlá bez obmedzenia veku)

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. 
Autorizovaný servisný partner SEAT môže poskytnúť 
akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Účasť autorizovaných 
servisných partnerov SEAT na akcii je dobrovoľná. Kupóny 
na Originálne diely a príslušenstvo SEAT je možné uplatniť 
iba v prípade montáže originálnych dielov v autorizovanom 
servise SEAT.

Zľavové kupóny 
SEAT 2022

Špeciálne zľavy pre majiteľov 
vozidiel vo veku 4+

Naskenujte smartfónom QR kód, zadajte VIN číslo vášho 
vozidla a jednoducho si overte nárok na túto akciu.

Doprajte si čistý vzduch pri každej jazde. Najmä počas dovolenkovej 
sezóny čaká klimatizáciu vášho vozidla najväčší nápor. Originálny 
antialergénny filter SEAT zabezpečí pravidelný prívod čerstvého 
vzduchu do interiéru vozidla, zachytí množstvo škodlivín či alergénov 
a  zároveň účinne ochráni klimatizačný systém vášho vozidla 
pred znečistením. 

Čerstvý vzduch 
v každom ročnom 
období.

Originálny servis 
klimatizácie SEAT

Pravidelnou údržbou klimatizácie získate:
–  lepší filtračný účinok pri zachytávaní peľu, 

prachu, mikroorganizmov, sadzí
– lepší výhľad cez menej zarosené čelné sklo
– lepšiu ochranu pred alergénmi
– lepšiu koncentráciu vodiča aj pri dlhších jazdách

Originálny antialergénny filter SEAT
Antialergénny filter poskytuje zvýšenú ochranu proti alergénom, 
baktériám, plesniam a  drobným časticiam v  ovzduší. Absorbuje 
alergény a zabraňuje preniknutiu baktérií a plesní do interiéru vozidla. 
To  zabezpečí nielen čistejší vzduch, menšiu únavu a  viac pozornosti 
vodiča, ale aj zdravšie prostredie pre spolucestujúcich vo vozidle.

Servis klimatizácie zahŕňa:
– napojenie na systém
– odsatie starého oleja a zbytku chladiva
– vákuovanie systému
– podtlakový test tesnosti kontrastnou UV látkou
– naplnenie systému novým olejom a chladiacim médiom
– kontrola funkcie klimatizácie
– meranie účinnosti chladenia
– tlač protokolu o naplnení klimatizácie
– výmena filtra klimatizácie
–  vyčistenie rozvodov ventilácie a výparníka klimatizácie originálnymi 

prípravkami SEAT
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01 Základný strešný nosič
Rýchla a jednoduchá montáž nosičov bicyklov, lyží, snowboardov, 
kajakov a strešných boxov. Základné nosiče majú zabezpečovacie 
zariadenie proti odcudzeniu a testujú sa v City Crash testoch.
SEAT Leon Obj. č. 5FA071151 € 292,80 € 248,88   
SEAT Arona Obj. č. 6F9071151 € 261,60 € 222,36   
SEAT Tarraco Obj. č. 5FJ071151A € 307,20    € 261,12

02 Strešný box
 Dodatočný odkladací priestor pre vašu batožinu. Box má optimalizovaný 
aerodynamický profil a elegantný dizajn a logom SEAT. Dvojité plastové 
steny odolajú všetkým poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 
Farba: čierna lesklá
400 l Obj. č. 000071200T € 733,20 € 623,22   
420 l Obj. č. 000071200AB € 769,20 € 653,82   
460 l Obj. č. 000071200AG € 945,60 € 803,76   

03 Nosič bicykla
Bezpečná a jednoduchá montáž bicykla na nosič s logom SEAT. 
Maximálna hmotnosť bicykla 20 kg. Nosič spĺňa prísne štandardy City 
Crash testov.
Obj. č. 5F9071128 € 256,20 € 217,78

Elektrická kolobežka SEAT MÓ 65
Elektrická kolobežka SEAT MÓ 65 s pohonom od spoločnosti Segway 
predstavuje úspornú a ekologickú alternatívu pre mestskú mobilitu. 
Kam vyrazíte na svoju prvú jazdu?

Väčšia bezpečnosť
Bezpečná jazda: predné a zadné LED svetlá vám pomôžu vidieť 
a  byť dobre rozpoznateľný pri horších svetelných podmienkach. 
A s elektrickými a mechanickými brzdami zastavíte bezpečne a ľahko.

Väčší komfort
Lepšie je len lietanie: tlmiče vpredu a vzadu, ako aj veľké, stabilné 
pneumatiky sa postarajú o uvoľnenú jazdu.

Viac techniky
Len to najlepšie: LED displej typu všetko v jednom zobrazuje 
rýchlosť, akumulátor, režim jazdy a viac, kým vy si nastavíte rýchlosť 
prostredníctvom ovládača rýchlosti.

Obj. č. 000050530C € 1 179,60 € 1 002,66

Transport
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*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. V katalógu sú uvedené ceny produktov 
pred zľavou (preškrtnuté) a ceny už po zľave 15 %. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od 
modelu a výbavy vášho vozidla. Pre uvedené produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise SEAT. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného 
servisného partnera SEAT. Účasť partnerov SEAT na akcii je dobrovoľná. Zoznam partnerov nájdete na www.seat.sk.

Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %*
výhodnejšie.

04 Nosič na ťažné zariadenie
Nový vylepšený dizajn nosiča bicyklov zaručuje ich bezpečnejšie 
upevnenie. Je určený na prepravu 2 bicyklov. Ideálny aj pri používaní 
elektrických bicyklov (vzdialenosť medzi osami až 1 300 mm). Vylepšený 
gumový kryt vnútri objímok rámu poskytuje dodatočnú ochranu rámov 
bicyklov. Nosič bicyklov a bicykle možno uzamknúť samostatne, 
stlačením jedného tlačidla. Ľahko sa skladá. Otočný mechanizmus 
smerom nadol umožňuje ľahký prístup do batožinového priestoru 
vozidla. Užitočné zaťaženie až 60 kg. Nie je kompatibilný s predĺžením 
pre 3. bicykel.
Obj. č. 000071128K € 888,00 € 754,80
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01 Ochrana batožinového priestoru
Ochráni batožinový priestor vrátane podlahy a bokov a zabraňuje ich 
znečisteniu blatom a srsťou. Vode nepriepustná nylonová tkanina chráni 
aj pred premočením. Odolná ochranná prikrývka nemeckej kvality má 
bočné vrecká na fľaše, vodítko, popruhy či iné potreby. Poloha sa dá 
nastavovať malými príchytkami v hornej časti. Rozmery:  156 × 119 cm. 
Obj. č. 000061609D € 89,40 € 76,00

02 Bezpečnostný popruh pre psa
Veľkosti: S – XL. Vhodný pre psy s hmotnosťou od 2 do 40 kg. Veľkosť 
hrudníka od 390 až do 820 cm, veľkosť krku od 210 do 600 mm.
Veľkosť S Obj. č. 000084310E € 22,74 € 19,33
Veľkosť M Obj. č. 000084310D € 22,74 € 19,33
Veľkosť L Obj. č. 000084310C € 22,74 € 19,33
Veľkosť XL Obj. č. 000084310B € 22,74 € 19,33

03 Ochranný poťah na zadné sedadlá
Poťah sedadiel chráni zadné sedadlá i zadnú časť predných sedadiel 
pred poškriabaním, vlhkosťou a nečistotami. Umožní vám pohodlne 
prepravovať psa a vozidlo zostane dlhšie čisté.
Obj. č. 000061609C € 40,20 € 34,18

04 Prepravný box pre psa
Prenosný textilný box na prepravu zvierat. Môže byť pripevnený 
k bezpečnostnému pásu na zadnom sedadle vozidla. Vrátane 
upevňovacieho remienka. Rozmery: 48 × 30 × 30 cm
Obj. č.  000071253B € 107,52 € 91,39

Komfort
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*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. V katalógu sú uvedené ceny produktov 
pred zľavou (preškrtnuté) a ceny už po zľave 15 %. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. Možnosť použitia daného produktu závisí od 
modelu a výbavy vášho vozidla. Pre uvedené produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise SEAT. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného 
servisného partnera SEAT. Účasť partnerov SEAT na akcii je dobrovoľná. Zoznam partnerov nájdete na www.seat.sk.

Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %*
výhodnejšie.
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*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek 
ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. V katalógu sú 
uvedené ceny produktov pred zľavou (preškrtnuté) a ceny už po zľave 15 %. Ponuka platí od 20. 6. 2022 
do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé vozidlo. 
Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Pre uvedené produkty 
odporúčame montáž v autorizovanom servise SEAT. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených 
cenách zahrnutá. Pre bližšie informácie kontaktujte autorizovaného servisného partnera SEAT. 
Účasť partnerov SEAT na akcii je dobrovoľná. Zoznam partnerov nájdete na www.seat.sk.

01 Gumové rohože
Gumové rohože pre lepšiu ochranu pred nečistotami a tekutinami. 
Sada 4 kusov. Rohože vodiča a spolujazdca s upevňovacím systémom.
SEAT Leon ST Obj. č. 5FB061500X 041 € 67,68 € 57,53
SEAT Arona Obj. č. 6F1061500  041 € 64,20 € 54,58
SEAT Tarraco Obj. č. 5FJ061500B 041 € 86,88 € 73,85

02 Rohož do batožinového priestoru
Praktická a pevná rohož do batožinového priestoru s nápisom modelu 
vozidla. Chráni batožinový priestor pred bežným znečistením. Zvýšený 
okraj zabraňuje vyliatiu tekutín na podlahu vozidla. Je rozmerovo 
presná a ľahko umývateľná. Materiál: polyetylén (PE). Dostupná pre 
všetky modely SEAT. Informácie o cenách pre ostatné modely získate 
u autorizovaného servisného partnera SEAT.
SEAT Leon ST Obj. č. 5FE061201B € 70,44 € 59,88
SEAT Arona Obj. č. 6F9061201C € 92,52 € 78,65
SEAT Tarraco Obj. č. 5FJ061201G € 74,04 € 62,94

03 Ochranný poťah na opierku
Ľahko prístupný organizér s rozličnými vreckami vytvára dodatočný 
odkladací priestor na veci používané počas cesty pre vašich najmenších. 
Obj. č. 000061680B € 24,42 € 20,76

04 Ochranný poťah sedadla
Protišmyková  ochranná podložka s vreckami chráni čalúnenie sedadla 
pred znečistením, ale aj pred opotrebovaním pri používaní detskej 
autosedačky. Vhodné aj pre ISOFIX.
Obj. č. 000061680A € 21,12 € 17,95

05 Odkladacia sieť
Odkladacia elastická sieť vhodná ako úložný priestor na praktické 
drobnosti. S farebným horným pruhom.
zelený pruh   Obj. č. 6F9017221A S6S € 38,28 € 32,54
hnedý pruh  Obj. č. 6F9017221A C1Z € 38,28 € 32,54
červený pruh Obj. č. 6F0017221A € 40,20 € 34,18

06 Vešiak na šaty
Chrómovaný vešiak na šaty sa dá ľahko pripevniť na zadnú 
stranu opierky hlavy predného sedadla. S čiernymi upevňovacími 
a  protišmykovými prvkami sa vešiak perfektne hodí do interiéru 
každého modelu vozidla SEAT.
Obj. č. 000061127E € 42,30 € 35,95

07 Skladací box
Praktický skladací box je výborným pomocníkom pri udržiavaní poriadku 
v kufri vozidla. S logom SEAT na bočnej strane. S úchytkami na prenos 
a praktickými bočnými vreckami. Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 60 × 36 × 25 cm. Farba: čierna.
Obj. č.  000061109F € 45,12 € 38,35
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %*
výhodnejšie.
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*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým 
zobrazeným produktom je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 
alebo do vypredania zásob.

01 Kábel 3 v 1 pre nabíjanie a prenos dát (MFI)
Využite svoje cesty k nabitiu zariadení alebo súčasnému prenosu dát 
pomocou tohto kábla v prevedení 3 v 1, s tromi typmi rôznych káblov 
USB: USB typu C, micro USB a káble Lightning (Apple).  
Obj. č. 000051444AN € 16,86 € 14,33
Obj. č. 000051444AM (MFI) € 32,70 € 27,79

02 Adaptér USB na USB typu C
Vieme, ako rýchlo sa technológie vyvíjajú, preto môže byť váš SEAT 
vybavený vstupom pre USB typu 3.1C, ale ak má nabíjačka vášho mobilu 
výstup USB typu 2.0B, žiadny strach, váš život sa nijako nezmení: s týmto 
adaptérom môžete ďalej nabíjať mobil vo svojom vozidle. 
Obj. č. 000051444AP € 7,68 € 6,53

03 Externá batéria s micro USB nabíjaním
Externá batéria SEAT poskytne dodatočnú energiu smarftónu. 
Disponuje kapacitou 2200 mAh v kompaktných rozmeroch 2,2 × 9,4 × 
2,2 cm. S LED indikátorom nabitia a micro USB káblom.

  Obj. č. 6H1063829 KAC € 10,44 € 8,88
  Obj. č. 6H1063829 KAJ € 10,44 € 8,88

04 SEAT XIAOMI Smart hodinky
Cíťte, ako sa technológia stáva vašou súčasťou. Vďaka týmto 
inteligentným hodinkám XIAOMI bude váš smartfón vždy pripojený 
k vášmu zápästiu bez toho, aby ste si to vôbec všimli. Prijímajte telefónne 
hovory a oznámenia aplikácií a užívajte si dotykovú obrazovku, 16 MB 
pamäť, nabíjačku USB a dostatok batérie na približne dvadsať dní – 
dosť na to, aby ste sa cítili bez akýchkoľvek obmedzení. Kompatibilné 
s ANDROID aj iOS.
Obj. č. 6H1050830  KAA € 90,48 € 76,91

05 Reproduktor s Bluetooth
Praktický a kompaktný reproduktor disponuje vstavaným mikrofónom, 
systémom Bluetooth, funkciou prijímania hovorov, ovládaním hlasitosti, 
ale aj pripojením k zoznamu skladieb vo vašom mobilnom zariadení. 
Mikrofón a USB kábel sú súčasťou balenia.

  Obj. č. 6H1087621 KAC € 21,66 €18,41
  Obj. č. 6H1087621 KAA € 21,66 €18,41

06 Dámske tričko z organickej bavlny
Nikto nepochybuje o potrebe starostlivosti o našu planétu. SEAT 
kolekcia produktov z organickej bavlny je vhodnou ekologickou 
alternatívou. 
Farba: sivá melírovaná
Materiál: 100 % organická bavlna
Obj. č. 6H1084210A – D KDM € 21,42 € 18,20

07 Pánske tričko z organickej bavlny
Nikto nepochybuje o potrebe starostlivosti o našu planétu. SEAT 
kolekcia produktov z organickej bavlny je vhodnou ekologickou 
alternatívou. 
Farba: sivá melírovaná
Materiál: 100 % organická bavlna
Obj. č. 6H1084200A – E KDM € 21,42 € 18,20

08 Kľúčenka z eko materiálu
Eko kľúčenka vyrobená z udržateľného a organického materiálu 
– korku. Logo SEAT vygravírované laserom.
Obj. č. 6H1087013 KAI € 11,76 € 10,00

09 Fľaša s korkovým obalom
Ekologická sklenená fľaša s korkovým obalom a zátkou 
z  bambusu. Objem 500 ml, logo vygravírované bez použitia 
atramentu.
Obj. č. 6H1069601A KDI € 12,72 € 10,81
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %*
výhodnejšie.

Konektivita Eco Friendly
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.

Lifestyle

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny 
sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým zobrazeným produktom je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave. 
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 
alebo do vypredania zásob.

01 SEAT Cestovný kufor
Štýlový cestovný kufor so štyrmi otočnými kolesami, 
výsuvnou rukoväťou, integrovaným číselným zámkom 
je praktickým pomocníkom pri cestovaní. Vďaka 
jedinečnému dizajnu s obrysom loga SEAT a príťažlivým 
farbám si ho nikdy nepomýlite s batožinou niekoho iného.

04 Mestský batoh 
Trendový batoh vyrobený z 85 % polyesteru a 15 % bavlny 
má reflexnú vrstvu pre lepšiu viditeľnosť, rolovacie zapínanie, 
vonkajšie skryté vrecko so zipsom a nastaviteľnými 
polstrovanými popruhmi. Objem 15 litrov.
Obj. č. 6H1087329  KAA € 71,52 € 60,79

02 Batoh vhodný pre laptop
Moderný batoh vyrobený z 85 % polyesteru a 15 % bavlny 
má reflexnú vrstvu pre lepšiu viditeľnosť, rolovacie zapínanie, 
vonkajšie skryté vrecko so zipsom a nastaviteľnými 
polstrovanými popruhmi. Objem 15 litrov.
Obj. č.  6H1087326 KAF € 63,72 € 54,17

05 Šálka SEAT
Začnite deň s praktickou šálkou na kávu alebo čaj. 
Kvalitná keramická šálka s logom SEAT s objemom 350 ml.
Obj.č. 6H1069601 KAC € 9,30 € 7,91

03 Automatický skladací dáždnik
Univerzálny dáždnik s automatickým otváraním je navrhnutý 
pre maximálne pohodlie počas nepriaznivého počasia. Má 
ergonomickú rukoväť a dve decentné logá v čiernej farbe. 
Priemer 96 cm, výška 60 cm, po zložení 34 cm.
Obj. č. 6H1087600  KAA € 39,48 € 33,56

06 Termopohár
Cíťte sa dobre, nech ste kdekoľvek. S týmto dizajnovým 
termopohárom môže byť každý okamih príjemný. 
Termopohár má dvojitú stenu z nehrdzavejúcej ocele, 
bezpečnostný uzáver, gumovú vrstvu na spodnej strane 
pre lepšiu priľnavosť a elegantné gravírované logo SEAT. 
Objem 400 ml.
Obj.č. 6H1069604  KAA € 21,42 € 18,20

  Obj. č. 6H1087301  KAF € 139,20 € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAC € 139,20 € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAA € 139,20 € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAJ € 139,20 € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAB € 139,20 € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAD € 139,20 € 118,32
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.

01 Dámske tričko
Hlavnou súčasťou dámskeho šatníka je jednoduché 
tričko v základných farbách. Dámske tričko s logom SEAT 
má okrúhly výstrih a je vyrobené z bavlny a z materiálu 
LYCRA®, takže sa skvele nosí.

  Obj.č. 6H1084210A – D KAB € 16,14 € 13,72
  Obj.č. 6H1084210A – D KCA € 23,70 € 20,15

04 Dámska mikina s kapucňou
V máloktorom oblečení sa budete cítiť tak pohodlne 
ako v skvele padnúcej mikine. Mikina SEAT je vyrobená 
z 80  % bavlny a 20 % polyesteru, má dvojfarebnú 
kapucňu a logo v bielej farbe na ľavej strane hrudníka. 
V prednej časti má klokanie vrecko s prístupom 
pre slúchadlá.

  Obj.č. 6H1084140A – D KAA € 57,42 € 48,80

02 Pánske tričko
Keď sa tričko stane obľúbeným kusom oblečenia, iba 
vy viete prečo. Vyrobené zo 100 % bavlny a dostupné 
vo  farbách ladiacich ku všetkému. Čo by ste si viac 
mohli priať?

  Obj.č. 6H1084200A – E KCB € 22,26 € 18,92
  Obj.č. 6H1084200A – E KCA € 23,70 € 20,15

05 Pánska mikina s kapucňou
V máloktorom oblečení sa budete cítiť tak pohodlne 
ako v skvele padnúcej mikine. Mikina SEAT je vyrobená 
z 80  % bavlny a 20 % polyesteru, má dvojfarebnú 
kapucňu a logo v bielej farbe na ľavej strane hrudníka. 
V prednej časti má klokanie vrecko s prístupom 
pre slúchadlá.

  Obj.č. 6H1084130A – E KAA € 57,42 € 48,80

03 Detské tričko
Detské tričko s logom SEAT má okrúhly výstrih, je 
vyrobené z bavlny a z materiálu LYCRA®, takže sa 
skvelo nosí. Veľkosti: 6 – 12 rokov.

  Obj.č. 6H1084220A – D KAB € 13,98 € 11,88
  Obj.č. 6H1084220A – D KAC € 13,98 € 11,88

06 Šiltovka
Športová šiltovka z bavlny, má jednoduchý dizajn 
s  logom na jednej strane a nastaviteľným zapínaním 
s matnou striebornou kovovou sponou na zadnej strane. 

  Obj.č. 6H1084303 KAP € 12,66 € 10,76
  Obj.č. 6H1084303 KAC € 12,66 € 10,76
  Obj.č. 6H1084303 KAF € 12,66 € 10,76
  Obj.č. 6H1084303 KAA € 12,66 € 10,76
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.

*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým 
zobrazeným produktom je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 
alebo do vypredania zásob.
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05 Detský kufrík s farbičkami
Rozviňte predstavivosť tých najmenších pomocou tohto 
dreveného kufríka, ktorý obsahuje 12 farebných ceruziek, 
12  fixiek, 12 voskoviek, 12 pastelových kried, 12 vodových 
fabičiek, 1 štetec, 1 ceruzku, 1 strúhadlo na ceruzky, 1 gumu 
a 1 pravítko.
Obj.č. 6H1087212  KAL € 42,48 € 36,11

06 Cestovná ľadvinka
Praktická bedrová ľadvinka v športovom vzhľade s logom 
SEAT, nastaviteľným látkovým remienkom, bezpečným 
zapínaním na sponu a s dvoma vreckami na zips.

  Obj.č. 6H1087312  KAA € 18,54 € 15,76
  Obj.č. 6H1087312  KAJ € 18,54 € 15,76
  Obj.č. 6H1087312  KAD € 18,54 € 15,76

04 Detské odrážadlo
Detské odrážadlo SEAT s čalúneným sedadlom 
pre deti od  12  mesiacov. Materiál:  polyetylén, 
rozmery: 720 × 300 × 270 mm, farba: oranžová.
Obj. č. 6H1087500  GAD € 179,40 € 152,50

07 SEAT Ateca miniatúra 1:43
SEAT Ateca sa teší obľube publika a zaslúži si mať svoju 
miniatúru. Vyrobené z tlakovo liateho kovu s presnými 
detailmi. Rozmery sú 165 × 73 × 70 mm, farba: oranžová 
samoa.
Obj.č. 6H1099300  GAO € 41,58 € 35,34
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.

01 Športová fľaša z tritanu
S touto opakovane použiteľnou fľašou budete mať vodu 
vždy po ruke. Vyrobená z odolného materiálu tritan, ktorý 
neobsahuje BPA. Na  bočných stranách je silikónová 
vrstva pre lepšie uchopenie fľaše. Objem 600 ml.
Obj.č. 6H1069601A KCB € 30,84 € 26,22

02 Športová fľaša
Praktická fľaša vhodná pre všetky dni, kedy by ste 
najradšej nechali svoje auto zaparkované. Táto ľahká 
hliníková fľaša s karabínkou vám umožní pohodlne 
nosiť vodu so sebou pri outdoorových aktivitách. Pojme 
až 800 ml.

  Obj.č. 6H1069601A KBB € 12,78 € 10,86
  Obj.č. 6H1069601A KBA € 12,78 € 10,86

03 Vodotesný batoh
Vodotesný batoh s čiernym logom SEAT je vhodný pre 
všetky športové aktivity pri vode. Ochráni obsah batohu 
pred dažďom či špliechajúcou vodou. S praktickým 
ramenným popruhom a rolovacím zapínaním. Objem 20 l.
Obj.č. 6H1087329 KBA € 37,98 € 32,28
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*  Odporúčaná minimálna výška zľavy pre zákazníka. Autorizovaný servisný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú zľavu. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. Pod každým 
zobrazeným produktom je cena produktu pred zľavou (preškrtnutá) a cena po zľave. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 
alebo do vypredania zásob.
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Ponuka platí od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú 

nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH. Uvedená zľava je minimálna odporúčaná 

zľava pre zákazníka. Autorizovaný partner SEAT môže poskytnúť akúkoľvek ďalšiu vlastnú 

zľavu. Účasť autorizovaných partnerov SEAT na akcii je dobrovoľná.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenách, dizajne, tvare a špecifikáciách uvedených 

produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky použité v katalógu majú len 

ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. O prípadných požiadavkách, 

obmedzeniach, vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u autorizovaného 

partnera SEAT. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. 

SEAT Slovensko


