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Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú nielen na 
vás, ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto preventívnu prehliadku u vášho 
servisného partnera, aby ste mali istotu, že môžete spokojne vyraziť za letnými 
dobrodružstvami. V rámci servisnej prehliadky SEAT Check skontrolujeme váš 
SEAT bod po bode a upozorníme vás na prípadné nedostatky.

Skontrolujeme vám: motor, spojku, prevodovku, pohon nápravy, 
pneumatiky, brzdovú kvapalinu a  účinnosť brzdenia, brzdové rozvody 
a hadičky, brzdové kotúče a obloženia, výfukový systém, podvozok a teleso 
nápravy, tlmiče pruženia, riadenie, karosériu, osvetlenie, ostrekovanie 
skiel, svetiel a stierače, čelné sklo, batériu, povinnú výbavu. Záver kontroly 
potvrdíme aj skúšobnou jazdou.

Vaše výhody:
–  rozsiahla odborná kontrola s použitím najmodernejšieho špeciálneho 

náradia prispôsobeného vášmu vozidlu
–  väčšia istota: okamžite vás informujeme o  všetkých nedostatkoch 

a pripravíme vhodnú ponuku na opravu
–  najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla aj v prípade jeho opätovného 

predaja vďaka optimálnemu servisu

SEAT Check.

01 Základný strešný nosič
Zvýšte prepravné možnosti svojho vozidla so základným strešným 
nosičom SEAT. Zabezpečí vám rýchlu a jednoduchú montáž nosičov 
bicyklov, lyží, snowboardov, kajakov alebo strešných boxov. Mechanika 
pozostáva z vysokokvalitného oceľového plechu s ochrannou 
povrchovou úpravou. Základné nosiče majú zabezpečovacie zariadenie 
proti odcudzeniu a testujú sa v City-Crash testoch.
SEAT Leon Obj. č. 5FA071151 € 234,10
SEAT Ateca Obj. č. 575071151 € 197,88
SEAT Tarraco Obj. č. 5FJ071151A € 236,14

02 Strešný box
Originálny strešný box SEAT ponúka dodatočný odkladací priestor pre 
vašu batožinu. Má optimalizovaný aerodynamický profil a  elegantný 
dizajn a logom SEAT. Dvojité plastové steny odolajú všetkým 
poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
420 l čierna Obj. č. 000071200AB € 592,62
450 l čierna Obj. č. 000071200T € 566,10
450 l sivá Obj. č. 000071180A € 379,44

03 Kávovar na espresso
Premeňte dopravnú zápchu v pauzu na kávu. S kávovarom AutoSet 
si budete môcť vychutnať lahodnú čerstvo pripravenú kávu, nech ste 
kdekoľvek. Toto príslušenstvo, ktoré je kompatibilné so všetkými typmi 
vozidiel vybavenými 12V zásuvkou, dokáže spríjemniť akúkoľvek situáciu. 
Obj. č. 000069641 € 210,12

04 Vešiak na šaty
Chrómovaný vešiak na šaty sa dá ľahko pripevniť na zadnú stranu opierky 
hlavy predného sedadla a pri dlhých cestách si môžete naň zavesiť vaše 
sako alebo kabát. S čiernymi upevňovacími a protišmykovými prvkami 
sa vešiak perfektne hodí do interiéru každého modelu vozidla SEAT.
Obj. č. 000061127E € 35,95

05 Držiak pre tablet 
Významný prvok zvyšujúci komfort spolujazdcov. Inovatívny držiak 
tabletu z modulárneho cestovného a komfortného systému umožňuje 
pohodlné a flexibilné používanie vášho tabletu na zadných sedadlách. 
Vďaka otočnému kĺbu sa tablet dá používať na šírku aj na výšku 
a  dá sa nastaviť aj želaný uhol sklonu. Základný modul cestovného 
a komfortného systému na pripevnenie tabletu na opierku hlavy sa musí 
objednať osobitne.
iPad 2 – 4   Obj. č. 000061125A € 146,38
iPad Mini 1 – 3  Obj. č. 000061125B € 134,64
Samsung Galaxy Tab 3/4 Obj. č. 000061125D € 146,38

Život je 
o pohybe.
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20 % zľava
na diely, ktoré potrebujete vymeniť*
Pripravte svoje vozidlo na cesty ešte pred letnou
sezónou a využite servisnú službu SEAT Check. 

* Nárok na uplatnenie tejto zľavy získate len pri využití služby 
SEAT Check. Zľava platí len pre diely skontrolované pri tejto 
službe. Popis dielov na ktoré sa vzťahuje akcia nájdete 
na našej webovej stránke.

01

03

05

02

04

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na www.seat.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov SEAT. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky použité v katalógu 
majú len ilustračný charakter. Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé 
vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je 
súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 

Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.
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Život je o pohybe.

Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov SEAT.

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 Vysúvacia baterka
Osvetlite všetko, čo sa rozhodnete. Výsuvná baterka 
s praktickou teleskopickou funkciou vhodná aj pre tie 
najtmavšie zákutia. Batérie sú súčasťou balenia.
Obj.č. 000087640B 041 € 24,53

02 Mestský batoh
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. 6H1087329  KAA € 60,79

05 Cestovná deka
Cestovná deka s vyšitým logom SEAT vyrobená 
z  mikropolárneho polyesteru v rozmeroch 120 × 150 cm. 
S praktickým vreckom na prenos.
Obj.č. 6H1084503  KAA € 18,20

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 € 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 € 18,20

  Obj. č. 6H1087301  KAF € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAC € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAA € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAJ € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAB € 118,32
  Obj. č. 6H1087301  KAD € 118,32

01

02
03

05

04

06

6



Doprajte si čistý vzduch pri každej jazde. Hlavne počas dovolenkovej sezóny 
čaká klimatizáciu vášho vozidla najväčší nápor. Originálne antialergénne 
filtre SEAT zabezpečia pravidelný prívod čerstvého vzduchu do interiéru 
vozidla, zachytia množstvo škodlivín či alergénov a zároveň účinne ochránia 
klimatizačný systém vášho vozidla pred znečistením. Navštívte svojho 
najbližšieho servisného partnera SEAT a využite možnosť výmeny filtra pri 
kompletnom servise klimatizácie.
Kompletný servis klimatizácie odporúčame vykonávať pravidelne každých 
12 mesiacov. 

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

Pravidelnou údržbou klimatizácie získate:
– lepší filtračný účinok pri zachytávaní peľu, prachu, mikroorganizmov, sadzí
– lepší výhľad cez menej zarosené čelné sklo
– lepšiu ochranu pred všetkým, čo na jar dráždi oči a dýchacie cesty
– lepšiu koncentráciu vodiča aj pri dlhších jazdách

01 Detská autosedačka Peke G1 TRIFIX i-Size
Detská autosedačka s personalizáciou SEAT pre deti od 15 mesiacov 
do 4 rokov (76 – 105 cm, 9 – 22 kg) je vyvinutá tak, aby deti chránila 
a zároveň tak cestovali pohodlne. Spĺňa novú normu ECE R129 (i-Size) 
pre detské autosedačky, ľahko sa inštaluje vďaka zabudovaným 
úchytom ISOFIX a špeciálnemu bezpečnostnému bodu Top Tether. 
Obj. č. 000019909F € 487,56

02 Detská autosedačka Peke G0 i-Size
Detská autosedačka s personalizáciou SEAT spĺňa novú normu pre autá 
ECE R129 (i-Size) aj vysoké nároky na pohodlie vášho dieťaťa. Je určená 
pre bábätká a batoľatá od 0 do 15 mesiacov (od 40 do 83 cm) a je 
vybavená indikátormi, ktoré po správnom umiestnení zmenia svoju 
farbu z červenej na zelenú. 
Obj. č. 000019907A € 372,30

03 Ochranný poťah na sedadlo
Chcete mať poriadok vo veciach? Tento ľahko prístupný organizér 
s  rozličnými oddeleniami a vreckami vytvára dodatočný odkladací 
priestor na veci používané počas cesty pre vašich najmenších. A keď ho 
už nepotrebujete, dá sa ľahko demontovať a odložiť do kufra.
Obj. č. 000061680B € 20,76

04 Detské zrkadlo na zadnú sedačku
Čo sa odohráva vzadu? Svojich najmenších pasažierov môžete 
mať na  očiach v obdĺžnikovom zrkadle na zadné sedadlo. Stačí ho 
jednoducho upevniť nastaviteľnými popruhmi na opierku hlavy.
Obj. č. 000072549C € 28,92

05 Ochrana batožinového priestoru pri preprave psov
Táto prikrývka chráni celý batožinový priestor vrátane podlahy a bokov 
a zabraňuje ich znečisteniu blatom a srsťou. Vode nepriepustná nylonová 
tkanina chráni aj pred premočením. Odolná ochranná prikrývka 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 € 52,54

Život je 
o rodine.
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20 % zľava
na Originálny antialergénny filter SEAT
Využite servis klimatizácie u autorizovaného servisného partnera 
SEAT a získajte 20 % zľavu na Originálny peľový filter SEAT.

Peľový filter účinne znižuje prienik peľu a jemného prachu cez 
ventilačný systém do interiéru vozidla. Vďaka svojmu viacvrstvovému 
filtračnému sytému zaisťuje efektívne zadržiavanie znežisťujúcich 
látok. Prachové a peľové filtre s vrstvou aktívneho uhlia tiež viažu 
plynné látky, ozón a nepríjemný zápach.
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.

Servis klimatizácie.

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na www.seat.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov SEAT. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky použité v katalógu 
majú len ilustračný charakter. Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé 
vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je 
súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.Život je o rodine.

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 skvelo nosí. Veľkosti: S – XL.

  Obj.č. 6H1084210A – D  KAC € 13,72
  Obj.č. 6H1084210A – D  KAD € 13,72
  Obj.č. 6H1084210A – D  KAB € 13,72

02 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  KAC € 11,88
  Obj.č. 6H1084220A – D  KAD € 11,88
  Obj.č. 6H1084220A – D  KAB € 11,88

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 € 36,11

03 Pánske tričko s vreckom
Farebné vrecko s logom SEAT dodáva tomuto tričku 
originálny nádych a zvýrazňuje obrys loga. Je vyrobené 
z organickej bavlny, takže ak si ho oblečiete, ihneď si ho 
obľúbite. Veľkosti: S – XXL.

  Obj.č. 6H1084200A – E  KBA € 22,80
  Obj.č. 6H1084200A – E  KBF € 22,80

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

  Obj.č. 6H1087312  KAA € 15,76
  Obj.č. 6H1087312  KAJ € 15,76
  Obj.č. 6H1087312  KAD € 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 € 106,08

07 Plážová osuška
Pláž. Obľúbené miesto pre väčšinu ľudí na planéte. SEAT 
predstavuje farebnú kolekciu plážových osušiek, ktoré 
vždy nájdete, keď vyjdete z vody. A to aj vďaka atraktívnym 
farbám. Rozmery 160 × 100 cm.

  Obj.č. 6H1084501  KAC € 58,96
  Obj.č. 6H1084501  KAR € 58,96
  Obj.č. 6H1084501  KAT € 58,96
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Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov SEAT.
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01 Nosič surfovej dosky
Pripravte sa na leto a prepravujte surfovaciu dosku bezpečne. Preprava 
je obzvlášt šetrná vďaka pogumovanej podložke a špeciálnej ochrane 
z gumy pre kovové svorky na upínacích popruhoch.  Určené pre jednu 
alebo dve surfovacie dosky. Obsahuje nezávislý bezpečnostný systém 
proti krádeži. Vhodné na základný strešný nosič.
Obj.č. 000071120HA € 98,53

02 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
Nový vylepšený dizajn nosiča bicyklov zaručuje ich  bezpečnejšie 
upevnenie. Je určený na prepravu 2 bicyklov. Ideálny aj pre elektrické 
bicykle. Vylepšený gumový kryt vnútri objímok rámu poskytuje dodatočnú 
ochranu rámov bicyklov. Nosič bicyklov a bicykle možno uzamknúť 
samostatne. Ľahko sa skladá. Ľahký prístup do batožinového priestoru 
vozidla. Zaťaženie až 60 kg. Nie je kompatibilný s predĺžením pre 3. bicykel.
Obj.č. 000071128K € 754,80

03 Vanička do batožinového priestoru
Praktická vanička s extra vysokými okrajmi a nápisom modelu vozidla. 
Je tvarovo presná, pevná, praktická a ľahko sa čistí.  Špeciálne vyvýšený 
okraj ochráni dno batožinového priestoru aj pred väčším znečistením.  
Vhodná do batožinového priestoru bez dvojitého dna. Informácie o cenách 
pre ostatné modely získate u autorizovaných servisných partnerov SEAT.
SEAT Leon Obj. č. 5FA061201C € 118,84
SEAT Tarraco Obj. č. 5FJ061201A € 117,30

04 Ochranná lišta nakladacej hrany
Ochranná lišta vo vzhľade nerezovej oceľe ochráni nakladaciu hranu 
nárazníka pred neželaným poškriabaním a znečistením pri nakladaní 
a vykladaní nákladu z batožinového priestoru. Dá sa jednoducho 
a rýchlo nalepiť.
SEAT Leon Obj. č. 5FA061155 € 95,17
SEAT Ateca Obj. č. 575061155 € 142,80
SEAT Tarraco Obj. č. 5FJ061155 € 153,00

05 Nosič bicykla
Exkluzívny dizajn nosiča, rýchle a jednoduché upevnenie bicykla. 
Tlak je distribuovaný prostredníctvom veľkých a mäkkých čeľustí, 
ktoré sa prispôsobia rámu bicykla a minimalizujú nebezpečenstvo 
jeho poškodenia. Bezpečná montáž, stabilita bicykla, jednoduché 
nastavenie: pre výmenu nosiča bicyklov z jednej strany vozidla na druhú 
nie je potrebné žiadne náradie. Maximálna hmotnosť bicykla 20 kg. 
Nosič spĺňa prísne štandardy CityCrash.
Obj.č. 5F9071128 € 179,52
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Váš SEAT je tvorený veľkým počtom originálnych dielov, ktoré sa 
každodenným používaním vozidla prirodzene opotrebovávajú. 
Ak  treba na vašom vozidle niečo vymeniť alebo opraviť, mali by ste 
sa vždy rozhodnúť pre originálne diely priamo od výrobcu. Pri hľadaní 
vhodného dielu na opravu sa môžete stretnúť s veľkým množstvom 
rôznych neoriginálnych dielov, ktoré podliehajú rýchlejšiemu 
opotrebovaniu. Cena týchto neoriginálnych dielov sa vám spočiatku 
môže zdať výhodná, ale neskôr môže práve použitie takýchto dielov 
vyvolať potrebu väčšej investície v dôsledku poškodenia vášho vozidla.

Výhody Originálnych dielov SEAT:

– majú špičkovú kvalitu
– sú maximálne spoľahlivé
– 100 % funkčné a bezpečné
– majú dlhú životnosť
– sú identické s pôvodnými dielmi v novom vozidle
– perfektne sedia a tým skracujú dobu montáže
– sú pravidelne inovované
– prechádzajú náročnými testami podľa noriem SEAT

Originálne diely SEAT sú navrhnuté priamo pre daný typ vozidla. 
Sú starostlivo a dlhodobo testované a pri ich výrobe sú dodržiavané prísne 
štandardy. Vďaka ich deklarovanej kvalite a dlhšiemu intervalu výmeny 
z dlhodobého hľadiska šetríte finančné prostriedky. Pre  zachovanie 
pôvodných vlastností vášho vozidla, dôverujte originálu!

Život je
o identite.

20 % zľava
na Originálne stierače SEAT
Navštívte autorizovaného servisného partnera SEAT a nechajte 
si vymeniť vaše pôvodné stierače. Získate tak 20 % zľavu na úplne 
nové Originálne stierače SEAT.

Originálne stierače SEAT sú prispôsobené veľkosti a ohybu 
predného skla vášho vozidla. Aj pri rôznych rýchlostiach si udržiavajú 
konštantnú prítlačnú silu, nevydávajú žiadne rušivé zvuky a na rozdiel 
od bežných stieračov poskytujú ešte vyšší výkon stierania.

Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.

Originálne diely SEAT.

Zoznam všetkých produktov v akcii nájdete na www.seat.sk alebo sa informujte u našich servisných partnerov SEAT. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky použité v katalógu 
majú len ilustračný charakter. Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Možnosť použitia daného produktu závisí od modelu a výbavy vášho vozidla. Nie všetky produkty sú univerzálne použiteľné na každé 
vozidlo. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera. Pre tieto produkty odporúčame montáž v autorizovanom servise. Niektoré produkty môžu navyše vyžadovať doplnkovú montážnu sadu, ktorá nie je 
súčasťou balenia. Cena montáže a montážnych sád nie je v uvedených cenách zahrnutá. 
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.Život je o identite.

01 Reproduktor s Bluetooth
S týmto reproduktorom budete mať hudbu vždy 
po  svojom boku. 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  KAA € 18,41
  Obj.č. 6H1087621  KAC € 18,41

02 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  KCF € 26,22
  Obj.č. 6H1069601A  KCB € 26,22

05 Šiltovka z organickej bavlny
Táto šiltovka je vyrobená z organickej bavlny, má elegantný 
dizajn s logom na jednej strane a nastaviteľným zapínaním 
s matnou striebornou kovovou sponou na zadnej strane. 

  Obj.č. 6H1084303  KBI € 22,24
  Obj.č. 6H1084303  KBA € 22,24

03 SEAT XIAOMI smart hodinky
Cíťte, ako sa technológia stáva vašou súčasťou. Vďaka 
týmto inteligentným hodinkám XIAOMI bude váš 
smartphone 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 € 76,91

06 Pánska mikina s kapucňou
Ak máte radi mikiny s kapucňou, nebudete môcť odolať tomuto 
modelu od značky SEAT. Mikina má kapucňu i predné klokanie 
vrecko. Organická bavlna robí mikinu ešte príjemnejšou. 

  Obj.č. 6H1084130A – E  KBA € 59,06
  Obj.č. 6H1084130A – E  KBF € 59,06

04 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 litrov.
Obj. č. 6H1087329  KBA € 32,28

07 Dámska mikina z organickej bavlny
Mikina bola vynájdená na športovanie. Ale ak je vyrobená 
z organickej bavlny, ako napríklad táto dámska mikina SEAT, 
budete ju chcieť nosiť každý deň. Má raglánové rukávy, 
okrúhly výstrih a biele logo na ľavej strane hrudníka. 

  Obj.č. 6H1084141A – D  KAA € 52,84
  Obj.č. 6H1084141A – D  KAM € 52,84
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Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov SEAT.
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Originálne príslušenstvo SEAT

teraz až o 15 %
výhodnejšie.Život je

o zmene.

Elektrická kolobežka SEAT KickScooter 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
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. 000050530A € 596,70

01 Univerzálny držiak pre smartfón
Udržte svoj smartfón v dobrej viditeľnosti vďaka 
univerzálnemu držiaku, ktorý ľahko pripevníte k odvetrávaniu 
vo vozidle a to pomocou magnetov. 
Obj. č. 000061129F € 22,55

02 Bezdrôtová externá batéria
S touto výkonnou externou batériou SEAT 10 000 mAh 
s gumovou povrchovou úpravou a výdržou až do 500 
cyklov budete mať vždy energiu pokračovať. Má indikátor 
nabíjania, USB vstupy, micro USB a USB typu C a obsahuje 
kábel USB a micro USB na nabíjanie batérie. Je tiež 
kompatibilná so smartfónmi, ktoré majú technológiu 
bezdrôtového nabíjania.
Obj. č. 6H1063829  KCF € 43,70

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 € 8,88
  Obj.č. 6H1063829  KAJ € 8,88
  Obj.č. 6H1063829  KAN € 8,88
  Obj.č. 6H1063829  KAD € 8,88
  Obj.č. 6H1063829  KAP € 8,88

04 Kábel 3 v 1 pre nabíjanie a prenos dát
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). Váš SEAT je kompatibilný s vaším svetom: 
iPhone XS / XS Max / XR / X / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6/6 Plus, 
iPad Pre 12.9, 10.5, iPad 4. generácie, iPad mini, mini 2, mini  4.
Obj.č. 000051444AN € 12,24
Obj.č. 000051444AM  € 23,16
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Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a sú už po zľave 15 %. Obrázky majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti.
Pre viac informácií o prebiehajúcej akcii kontaktujte našich servisných partnerov SEAT.

Elektrická kolobežka SEAT 
s pohonom od Segway.
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Ateca Nový SEAT
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Servisné úkony môže dnes ponúkať každý. To, za čo ste 
zaplatili ale často zistíte až neskôr. Len u vášho SEAT partnera 
si môžete byť istí, že dostanete kvalitu originálu.  Paleta 
servisných služieb je široká, a  tak je váš SEAT vždy v  tých 
správnych rukách.

Sme tu stále pre vás.
Výnimočná situácia okolo nás pretrváva i  naďalej. Zvládli 
sme tú najťažšiu časť a tým, že budeme držať spolu, máme 
šancu uspieť i v budúcnosti. 

SEAT  aj naďalej zostáva poskytovateľom komplexnej 
mobility. Platí to aj   počas tohto náročného obdobia, ktoré 
zrejme ešte stále nekončí.

Život je o vášni.ID
EN
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TA

20 % zľava
na roztok AdBlue®
Pri akomkoľvek servisnom úkone u autorizovaného servisného 
partnera SEAT získate 20 % zľavu na roztok AdBlue®.

Certifikovaný AdBlue® podľa ISO 22241 nájdete v ponuke 
u všetkých autorizovaných servisných partnerov SEAT.

SEAT Servis.
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Ponuka platí od 5. 6. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú 

nezáväzné odporúčané ceny v EUR vrátane DPH a majú len informatívny a nezáväzný 

charakter.  Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenách, dizajne, tvare, farbe a špecifikáciách

uvedených produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena cien a produktov 

vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa líšiť 

od  skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. O prípadných požiadavkách, 

obmedzeniach a vhodnosti použitia pre váš typ vozidla sa informujte u svojho autorizovaného 

partnera SEAT. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.
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