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SEAT Check.
Každé ročné obdobie so sebou prináša 
výkyvy počasia, ktoré vplývajú nielen na vás, 
ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto 
pred letom preventívnu prehliadku SEAT 
CHECK, aby ste mali istotu, že môžete 
pokojne vyraziť s úsmevom za letnými 
dobrodružstvami. 

Skontrolujeme vám 18 najdôležitejších 
bodov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vášho 
vozidla a upozorníme vás na prípadné 
nedostatky!

Skontrolujeme vám:

Záver kontroly potvrdíme aj pri skúšobnej 
jazde. 

Objednajte sa na SEAT Check už dnes! 
Tešíme sa na vás.

•  motor
•  spojku
•  prevodovku
•  pohon nápravy
• pneumatiky
•  brzdovú kvapalinu, 

účinnosť brzdenia
•  brzdové rozvody, 

brzdové hadičky
•  brzdové kotúče, 

platničky
• výfukový systém

•  podvozok, teleso 
nápravy

• tlmiče pruženia
• riadenie
• karosériu
• osvetlenie
•  ostrekovanie skiel, 

svetiel a stierače
• čelné sklo
• batériu
• povinnú výbavu

Všetky modely SEAT
teraz s balíkom

BONUS FINANCE
AŽ DO 2.700,- €

SERVIS GRATIS
100.000 KM / 4R

GARANCIA SEAT
6 ROKOV / 150.000 KM

FINANCOVANIE VWFS
0% ÚROK / 0,- € POPLATOK

BONUS

Ú
R

OK / POPLATO
K

R

O
KOV Z ÁRUKA

SERVIS

REKLAMA VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Spotreba a emisie CO
2
: 4,0 – 6,9 l/100 km, 94 – 158 g/km.

RÉMIOVÁ
STAROSTLIVOSŤ 
GRÁTIS
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Nechajte váš 
SEAT voľne 
dýchať.

Servis klimatizácie 
zahŕňa:

Čistý vzduch je základom všetkého, dokonca 
aj pri jazde autom. To platí dvojnásobne
pred začiatkom dovolenkovej sezóny, kedy 
vašu klimatizáciu čaká najväčší nápor.
Čím je vaša cesta dlhšia, tým je „dobrá 
klíma“ v aute dôležitejšia.

Znečistená klimatizácia môže mať priamy vplyv nielen na zdravotný stav 
posádky vozidla, ale vie v extrémnom prípade aj bezprostredne ohroziť 
plynulosť a bezpečnosť jazdy. Zvýšené koncentrácie peľu vo vozidle môžu 
spôsobiť slzenie očí a kýchanie u alergikov. Zvýšená koncentrácia prachu, 
sadzí a mikroorganizmov môže viesť k zvýšenej únave vodiča,
čo v konečnom dôsledku môže zapríčiniť zníženie koncentrácie 
za volantom.

• napojenie na systém
• odsatie starého oleja a zbytku chladiva
• vákuovanie systému
• podtlakový test tesnosti
•  naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou 

a chladiacim médiom
• test tlaku a funkcie klimatizácie
• meranie účinnosti chladenia
• tlač protokolu o naplnení klimatizácie
• výmena peľového a prachového filtra
•  vyčistenie vetracích šácht, výparníka klimatizácie 

SEAT Originálnymi prípravkami

Dajte si skontrolovať klimatizáciu u vášho autorizovaného 
servisného partnera SEAT. 

Zoznam servisných partnerov nájdete na www.seat.sk. 

Najjednoduchšou cestou, ako zachovať vhodnú klímu vo vašom vozidle, 
je SEAT Originálny servis klimatizácie. Skontrolujeme vám celkový 
prevádzkový stav a funkčnosť klimatizácie, vydezinfikujeme a vyčistíme 
všetky potrebné komponenty klimatizačného systému a v prípade potreby 
vymeníme peľový a prachový filter. Kompletný servis klimatizácie 
odporúčame vykonávať pravidelne každých 12 mesiacov.

Aby ste vy a vaše vozidlo mohli zase voľne dýchať, vyskúšajte nové
antialergénne filtre SEAT.
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Originálne diely 
SEAT.
Váš SEAT je tvorený veľkým počtom Originálnych dielov, 
ktoré sa každodenným používaním vozidla prirodzene 
opotrebovávajú. Ak treba na vašom aute 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 SEAT Originálnych dielov:
• 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 sú vyrobené priamo výrobcom vozidla alebo 
certifikovaným výrobcom. Originálne diely sú navrhnuté 
priamo pre daný typ vozidla, v potrebnej rozmerovej 
presnosti a dodržaním správneho technologického postupu. 
Navyše sú starostlivo a dlhodobo testované. Na Originálne 
diely poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja 
alebo montáže v autorizovanom servise SEAT a vďaka ich 
deklarovanej kvalite a dlhšiemu intervalu výmeny 
z dlhodobého hľadiska šetríte finančné prostriedky. 

Originálne výmenné 
diely SEAT.
100% funkčnosť pri rovnakých záručných podmienkach ako u nového 
Originálneho dielu za priaznivé ceny. Opakovaným spracovaním použitých 
súčiastok vznikajú Originálne výmenné diely. Renovácia vo výrobnom 
závode znamená, že diely sú do detailu rozobrané, vyčistené, premerané 
a opotrebované časti nahradené novými. Výsledkom sú Originálne 
výmenné diely, ktoré ponúkajú hospodárne opravy bez toho, aby ste sa 
museli vzdať kvality SEAT, na ktorú ste zvyknutý.

Výhody Originálnych výmenných dielov: 
• zachovanie kvality ako pri nových dieloch 
• dvojročná záruka 
• výhodná cena 
• široký sortiment 
• šetrnosť k životnému prostrediu 

Ekonomicky výhodné 
diely SEAT.
Jazda autom je dnes prirodzenou súčasťou nášho života. Pre zachovanie 
bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla je však nevyhnutná pravidelná údržba. 
Aby hodnota vášho vozidla zostala zachovaná, je v tomto prípade najlepším 
riešením rozhodnúť sa pre originál. Použitie originálnych dielov je však pri 
niektorých opravách finančne náročnejšie. Čo s tým?

Pre vozidlá v najlepších rokoch
Hlavne majitelia starších vozidiel sú mimoriadne citliví na ceny. Pri údržbe, 
respektíve oprave svojho vozidla požadujú okrem kvalitných a spoľahlivých 

dielov a profesionálne odvedenej práce aj jasnú a záväznú informáciu 
o cene. Ak aj vy patríte do tejto skupiny, máme pre váš riešenie s názvom 
Ekonomicky výhodné diely SEAT.

Ekonomicky výhodné diely SEAT sú pravé SEAT diely
Zatiaľ, čo Originálne diely SEAT® a Originálne výmenné diely SEAT sú 
identické s dielmi použitými pri výrobe vozidiel, Ekonomicky výhodné diely 
SEAT boli vyvinuté špeciálne pre opravy vozidiel starších ako päť rokov. 
Aj napriek tomu si môžete byť istý, že tieto diely boli vytvorené s rovnakou 
technologickou kompetenciou spoločnosti SEAT, S.A. Ekonomicky výhodné 
diely SEAT zahŕňajú celý rad štandardných dielov použiteľných v rámci 
údržby vozidla alebo v prípade opotrebenia, ako sú brzdové kotúče 
a obloženia, štartovacie batérie, alternátory, tlmiče pruženia, atď. Tento 
sortiment sa neustále zlepšuje a rozširuje. Samozrejme, aj na tieto diely sa 
poskytuje štandardná dvojročná záruka.

Atraktívne balíky služieb
Originálne, kvalitné a zároveň cenovo výhodné, také sú Ekonomické balíky 
SEAT, ktoré zahŕňajú Ekonomicky výhodné diely SEAT vyrobené z vysoko 
kvalitných materiálov v kombinácii so 100% servisnými službami SEAT. 
S odbornými znalosťami nášho autorizovaného servisu SEAT zachováme 
vašu mobilitu a postaráme sa o bezpečnosť vás i vašich spolujazdcov.  
Paleta servisných služieb je naozaj široká a tak je váš SEAT v dobrých 
rukách. Doprajte svojmu vozidlu profesionálnu starostlivosť a ono sa vám 
za to odvďačí svojou bezpečnosťou a spoľahlivosťou na cestách doma 
aj v zahraničí. 

Informujte sa na ceny zvýhodnených Ekonomických balíkov u svojho 
autorizovaného servisného partnera SEAT.

Zoznam servisných partnerov nájdete na www.seat.sk. 
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Príslušenstvo.
Je jedno, čo robíte vo svojom každodennom
živote, vždy máte istotu, že máte na každú
situáciu optimálnu výbavu z kolekcie SEAT. Svoj bežný program 
môžete absolvovať štýlovo s moderným dizajnom a nevtieravou 
eleganciou, ktorú poskytuje celá škála doplnkov. Šité na mieru 
pre čokoľvek, čo ste si naplánovali.

Dámska blúzka

Ľahká blúza zo zvlnenej látky, 3/4 rukávy 
s elastickými manžetami, vyšívaná páska okolo 
krku, šnúrky so strapcami. Mierne rozšírený strih. 
Logo SEAT na zadnom štítku pri krku.
Materiál:  100% viskóza.
Farba:   biela.
Veľkosti:   S–XL
Obj. č.   6H1084262A–D HAB

01   Plážová osuška SEAT

Módna plážová osuška okrúhleho tvaru 
s príjemne veľkou plochou s potlačou 
s logom SEAT, spodná strana 
jednofarebné froté, lemovka 
so strapcami.
Materiál:  100% bavlna.
Rozmery:  priemer 150 cm.
Farba:  modrá.
Obj. č.  6H1084500  HAN

02   Šatka SEAT

Módny letný šál s tlačeným vzorom 
a logom SEAT, okraje so strapcami.
Materiál: 100% polyester.
Rozmery:  120 x 120 cm.
Farba:  biela.
Obj. č.  6H1084331  HAN

03   Detská šiltovka SEAT

Šiltovka s farebnou potlačou.
Materiál:   100% bavlna.
Veľkosť:  nastaviteľná (52–54).
Farba:  modrá.
Obj. č.  6H1084309  HAS

04   Dámska džínsová bunda SEAT

Džínsová bunda vyrobená z vypraného 
elastického denimu, dve predné vrecká, 
dve bočné vrecká, kontrastné, farebné 
gombíky. Logo SEAT na zadnom štítku 
pri krku.
Materiál:  67% bavlna, 28% polyester, 
3% viskóza, 2% elastan.
Farba:  modrá.
Veľkosti:  S–XL
Obj. č.  6H1084012A–D HAS

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 30. 4. 2018 do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové 
zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače 
nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete 
na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného 
partnera.
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Slúchadlá SEAT

Skladacie slúchadlá s káblom a konektorom 
3,5 mm so zabudovaným mikrofónom.
Rozmery:  188 × 189 × 75 mm.
Farba:   červená.
Obj. č.   6H1063702  GAD

03   Hodinky s vymeniteľným náramkom

Hodinky SEAT quartz s bielym ciferníkom 
s atraktívnou farebnou štruktúrou. 
Tri ručičky, tenké puzdro priemeru 38 mm 
z leštenej ušľachtilej ocele, vodotesné 
do 5 ATM. S dvoma kvalitnými koženými 
remienkami.
Materiál:   ušľachtilá oceľ, minerálne sklo.
Remienky:   koža karamelovej farby/modrá 
koža.
Priemer:   38 mm.
Farba:   biely ciferník s modrou sekundovou 
ručičkou.
Obj. č.   6H1050801  HAI

Hodinky

Hodinky SEAT quartz s puzdrom 
z ušľachtilej ocele, troma ručičkami 
a dátumovkou, vodotesné do 5 ATM.
Materiál:  ušľachtilá oceľ.
Remienok:   nylon/koža.
Priemer puzdra:   43 mm.
Farba:   čierna s červenými prvkami.
Obj. č.   6H1050800A GAA

01   Volejbalová lopta

Lopta na plážový volejbal s logom SEAT.
Materiál: polyuretán/koža.
Rozmery:   obvod 67 cm.
Farby:   piesková a oranžová.
Povrchová úprava   softtouch.
Obj. č.  6H1050522  GAI

02   Prívesok "Strapec"

Prívesok na kľúče vyrobený z kože 
vysokej kvality s dvojfarebnými 
strapcami, kovový krúžok 
s vygravírovaným logom SEAT.
Materiál:  koža.
Rozmery:  100 × 30 × 20 mm.
Farba:  modrá Ocean.
Obj. č.  6H1087011 HBN

04   Fľaša na nápoje SEAT, modrá

Fľaša na nápoje s potlačeným vzorom 
Mediterranean Line a logom SEAT, 
vyrobená z plastu, 100% bez bifenolov 
(BPA) s uzáverom a pružným pútkom 
na nosenie.
Materiál:  tritan (fľaša), polypropylén & 
ušľachtilá oceľ (uzáver), TPR (pútko).
Rozmery:  230 × 65 × 65 mm.
Farba:  modrá Ocean / číra.
Obj. č.  6H1069601A HAS

05   Forma na ľad

Silikónová forma s logom SEAT 
na vytvorenie 10 kociek, vhodná 
do umývačky riadu, odolávajúca teplote 
od -40°C do +240°C, bez bifenolov (BPA), 
bez zápachu a chuti.
Materiál:  silikón.
Rozmery:  220 × 100 × 22 mm.
Farba:  modrá Ocean.
Obj. č.  6H1069640  HAS

01 02 03

SEAT Originálne 
príslušenstvo 
teraz až o 20 % 
výhodnejšie.
Ponuka platí od 30. 4. 2018 do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové 
zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby 
a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete 
na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného 
partnera.

04 05
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01    Softshellová bunda SEAT

Softshellová bunda vyrobená z funkčnej, 
veľmi strečovej látky s kontrastným 
farebným prevedením na vnútornej 
strane. Diskrétne logo SEAT na ľavej 
strane vpredu a vzadu na šiji, 
vodoodolná, vetru vzdorná, priedušná, 
vodoodolné zipsy, jemné farebné detaily.
Materiál:  78% polyester, 16% polyuretan, 
6% elastan.
Farba:  čierna. 
Pánske veľkosti:  S–XXL
Obj. č.  6H1084003A–E HAA
Dámske veľkosti:  S–XL
Obj. č.  6H1084013A–D HAA

Detské tričko

Tričko s krátkymi rukávmi s veľkou 
potlačou „Hola“, logo SEAT na zadnom 
štítku pri krku.
Materiál:  100% bavlna.
Veľkosti:  104/116/128/140
Chlapčenské:
Farba:  modrá.
Obj. č.  6H1084220A/B/C/H HAS
Dievčenské:
Farba:  červená.
Obj. č.  6H1084221A/B/C/H HAR

02   Dámsky pulóver SEAT

Jemný pulóver s výstrihom do V, 
nenápadné logo SEAT v ľavej prednej 
časti, decentné farebné detaily.
Materiál:  70% bavlna, 20% polyamid, 
10% hodváb.
Veľkosti:  S–XL

  Obj. č.  6H1084110A–D HAD
  Obj. č.  6H1084110A–D HAE

03   Pánske polo tričko SEAT

Polo tričko s dlhými rukávmi z jemného 
piké, nenápadné logo SEAT v ľavej 
prednej časti, decentné farebné detaily.
Materiál:  100% bavlna.
Veľkosti:  S–XXL

  Obj. č.  6H1084132A–D HAC
  Obj. č.  6H1084132A–D HAD
  Obj. č.  6H1084132A–D HAE

04   Dámske polo tričko SEAT

Polo tričko s dlhými rukávmi z jemného 
piké, nenápadné logo SEAT v ľavej 
prednej časti, decentné farebné detaily.
Materiál:  100% bavlna.
Veľkosti:  S–XL

  Obj. č.  6H1084142A–D HAC
  Obj. č.  6H1084142A–D HAD
  Obj. č.  6H1084142A–D HAE

01

03 04

02

Pánska bunda SEAT

Bunda vyrobená z ľahkého funkčného 
textilu, stojací golier, štyri vonkajšie 
vrecká, logo SEAT na ľavom rukáve. 
Farebné prvky, polovičná podšívka.
Materiál:  100% polyamid.
Farba:  modrá.
Veľkosti:  S–3XL
Obj. č.  6H1084008A–F GAJ

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje 
akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera.

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 30. 4. 2018 do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob.
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01   Dámske tričko SEAT

Tričko s vyhrnovacími dlhými rukávmi 
a V-výstrihom. Dvojvrstvový vzhľad.
Materiál:  50% bavlna, 50% modal. 
Farba: modrá/biela.
Veľkosti:  S–XL
Obj. č.  6H1084142A–D GAJ

Modely vozidiel

Detailne vypracované modely 
v mierke 1:43.
Materiál:   kov.

05   Ibiza
Farba:  mystic magenta, interiér: čierna
Obj. č.  6H1099300  HAK
Farba:  červená, interiér: čierna
Obj. č.  6H1099300  HAQ

06   Arona
Farba:  červená desire, 
interiér: čierna
Obj. č.  6H1099300  HBQ
Farba:  biela nevada, interiér: čierna
Obj. č.  6H1099300  HBB

07   Ateca
Farba:  oranžová samoa, interiér: hnedá 
alcantara
Obj. č.  6H1099300  GAO
Farba:  biela nevada, interiér: čierna 
Obj. č.  6H1099300  GAB

03   Šiltovka SEAT ATECA

Kolekcia Ateca.
Materiál:  100% bavlna.
Veľkosť:  univerzálna/nastaviteľná. 

  Obj. č.  6H1084300  GCJ
  Obj. č.  6H1084300  GCH

08   Detské odrážadlo SEAT

Detské autíčko SEAT pre deti 
od 12 mesiacov, s čalúneným sedadlom.
Materiál:  polyetylén.
Rozmery:  720 × 300 × 270 mm.
Farba:  červená.
Obj. č.  6H1087500  GAD

04   Prívesok na kľúče

Prívesok na kľúče s lesklým kovovým 
logom.
Materiál:  polyuretán.
Rozmery: 73×40×8 mm.

  Obj. č.  6H1087011  GAD
  Obj. č.  6H1087011  GAA
  Obj. č.  6H1087011  GAC
  Obj. č.  6H1087011  HAL

01

02 03 05

07 08

06
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02   Šiltovka SEAT

S grafickým logom.
Materiál:  100% bavlna.
Veľkosť:  univerzálna/nastaviteľná.

  Obj. č.  6H1084300  GAE
  Obj. č.  6H1084300  GAD
  Obj. č.  6H1084300  GBA

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje 
akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera.

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 30. 4. 2018 do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob.
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02   Aktovka

Aktovka s oddielom pre laptop, ďalšie 
oddiely a vrecká so zipsom, 
dá sa upevniť na rukoväť kufríka 
na kolieskach, grafické reflexné logo, 
podšívka s logom SEAT.
Materiál:  100% polyester.
Rozmery:  120 × 400 × 280 mm.
Farba:  antracitová/oranžová.
Obj. č.  6H1087309  GAE

03   Taška 3 v 1

Multifunkčná cestovná taška, dá sa nosiť 
vertikálne, horizontálne alebo ako ruksak, 
popruh sa dá uložiť v zadnom oddiele, 
niekoľko vnútorných oddielov, decentné 
vylisované logo SEAT.
Materiál:  100% polyester. 
Dno:  vode odolný polyuretán.
Rozmery:  40 × 30 × 16 cm.
Farba:  modrá/piesková.
Obj. č.  6H1087319  GAJ

05   Cestovná taška

Moderná cestovná taška, rozličné 
vnútorné a vonkajšie oddiely, popruh na 
plece, vonkajší oddiel so zipsom, 
decentné vylisované logo SEAT.
Materiál:  100% polyester.
Dno:  vodoodolný polyuretán.
Rozmery:  50 × 20 × 40 cm.
Farba:  modrá/piesková.
Obj. č.  6H1087300  GAJ

01   Kufrík na kolieskach

Cestovný kufrík so štyrmi voľne otočnými 
kolieskami a 3-dielnou nastaviteľnou 
teleskopickou rukoväťou, veľký vonkajší 
oddiel, vnútorný oddiel na košele, 
grafické reflexné logo, integrovaný štítok 
na adresu, podšívka s logom SEAT.
Materiál:  100% polyester.
Rozmery:  200 × 310 × 530 mm.
Farba:  antracitová/oranžová.
Obj. č.  6H1087301  GAE

06   Veľký dáždnik

Automaticky otváraný dáždnik, kovová 
tyč, ergonomicky tvarovaná rukoväť 
s povrchovou úpravou Senosoft, odolný 
voči vetru, červený zvnútra, logo SEAT 
aj na rukoväti.
Materiál:  100 % polyester.
Rozmery:  890 × 55 × 55 mm.
Priemer:  116 cm.
Farba:  čierna/červená.
Obj. č.  6H1087600  GBA

08   Malý dáždnik

Skladací dáždnik s automatickým 
otváraním a zatváraním, kovová tyč, 
ergonomicky tvarovaná rukoväť 
s povrchovou úpravou Senosoft, odolný 
voči vetru. Logo SEAT aj na rukoväti.
Materiál:  100% polyester. 
Rozmery:  290 × 50 × 50 mm.
Priemer:  94 cm.
Obj. č.  6H1087600  GAA

04   Multifunkčná nákupná taška

Multifunkčná nákupná taška sa dá nosiť 
aj ako aktovka alebo ruksak, jeden 
vonkajší oddiel, niekoľko vnútorných 
oddielov, decentné vylisované logo SEAT.
Materiál:  100% polyester.
Dno:  vodoodolný polyuretán.
Rozmery:  35 × 12 × 45 cm.
Farba:  modrá/piesková.
Obj. č.  6H1087317  GAJ

07   Slnečné okuliare

Letecké slnečné okuliare s diskrétnym 
logom SEAT na strániciach.
Materiál:  kov.
Sklá:  polykarbonát, 100% ochrana pred 
UV žiarením.
Farba:  matne strieborná, sivé, mierne 
zrkadlové sklá.
Obj. č.  6H1087900  GAM Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje 

akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera.
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SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 30. 4. 2018 do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob.
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01   Hrnček SEAT

Hrnček s grafickým logom SEAT.
Materiál:  porcelán, matná 
hydroglazúra.
Výška:  105 mm.
Priemer:  84 mm.
Objem:  0,32 litra.
Farba:  červená.
Obj. č.  6H1069601  GAD

03   Fľaša na nápoje SEAT, čierna

Fľaša s logom SEAT Sport, uzáver na pitie 
s poistkou proti vytečeniu.
Materiál:  polyetylén.
Rozmery:  73 × 225 mm.
Farba:  Atom Grey.
Obj. č.  6H1069601  GBE

02   Hodinky SEAT, modré

Hodinky SEAT s puzdrom z ušľachtilej 
ocele, troma ručičkami a dátumovkou, 
brúsený ciferník, vodotesné do 5 ATM.
Materiál:  nerezová oceľ, minerálne sklo.
Náramok:  modrá koža.
Priemer puzdra:  43 mm.
Farba:  modrá s prvkami kovu.
Obj. č.  6H1050800A GBJ

04   Plážové sandále

Plážové sandále, podošva má vzor masky 
chladiča modelov CUPRA, mäkká 
podošva, textilné remienky.
Materiál:  EVA.
Farba:  Atom Grey, Cup Racer Orange.
Veľkost: 39–42
Obj. č.  6H1084350D GAF
Veľkost: 43–46
Obj. č.  6H1084350F GAF

01 02

0403

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje 
akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva 
nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného 
servisného partnera.

SEAT Originálne 
príslušenstvo 
teraz až o 20 % 
výhodnejšie.
Ponuka platí od 30. 4. 2018 do 31. 8. 2018 
alebo do vypredania zásob.
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SEAT Originálne
brzdové kotúče

SEAT Originálne
guľové čapy a tyčky stabilizátora

SEAT Originálne 
rozvody

SEAT Originálne
detské autosedačky

SEAT Originálne
brzdové platničky

SEAT Originálna
štartovacia batéria

Sada kompletných 
zimných kolies SEAT

Originálne príslušenstvo
z kategórie Transport

SEAT Originálne
xenónové výbojky

SEAT Originálne
náboje a ložiská nábojov kolies

SEAT Originálne stierače 
a aero stierače

Pre SEAT 
v každom 
veku.
Šeková knižka 2018

Šekujte a súťažte

1. cena
SEAT s plnou nádržou na víkend 
a SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 250 €

2. cena
SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 150 €

3. cena
SEAT Originálne príslušenstvo
v hodnote 100 €

20 %

20 %

15 %

20 %

20 %

15 %

20 %

20 %

15 %

20 %

20 %
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SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie v tejto brožúre majú 
preto len informatívny charakter. SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácií v čase vydania tejto publikácie (04 2018), najnovšie informácie vám poskytne váš SEAT partner. 
Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočnosti. Vozidlo a všetky jeho časti, ako aj Originálne náhradné diely, boli skonštruované 

v súlade s právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné prostredie – použitím recyklovaných/recyklovateľných materiálov a opatreniami realizovanými 
na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality.

Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. Ponuka platí od 30. 4. 2018 do 31. 8. 2018 alebo do vypredania zásob. Zmena cien vyhradená.


