SEAT FLEET

Řidič na
prvním místě.
SEAT má za sebou 70 let nepřetržitého vývoje, který přinesl viditelný
pokrok ve všech aspektech a je připraven vám zařídit kompletní
mobilitu podle vašich představ. Díky pozoruhodné produktové řadě,
diverzifikované nabídce pohonů a řešením pro mikromobilitu jsme nyní
schopni nabídnout ideální a precizní řešení pro váš vozový park.
Naše řešení jsou jako vždy založena na nejvyšších standardech
a nejmodernější technologii, abychom uspokojili vaše požadavky na
bezpečnost, konektivitu a hospodárnost.
Staňte se součástí vzrušující éry mobility a umožněte nám posunout
váš vozový park na novou úroveň.

2

01

Konkurenceschopné
celkové náklady
(TCO).

02

Bezpečnost
a technologie
pro podnikání.

03

Hospodárnost.

04

Exkluzivní
servisní síť
B2B.

e-HYBRID
Produktová řada TGI

05

Fleetové
portfolio.

06

Městská
mobilita.

07

Spolehlivý
partner.

Nový SEAT Leon
SEAT Ibiza
SEAT Arona
Nový SEAT Ateca
SEAT Tarraco

SEAT MÓ

Kontakty

4
Our global range of cars and product specifications varies from country to country. Please, visit your local SEAT website to know more about the product offer available for you.

Rozhodující je
cesta před vámi.

Členění TCO podle druhu nákladů.
8%

Náklady na financování

5%

Daně

8%

Údržba/
opravy

Automobily SEAT jsou nákladově efektivní, a to v současnosti i budoucnosti. Nabízíme
vám automobily, jejichž náklady na kilometr patří v automobilovém světě mezi nejnižší.
Servisní smlouvy, které vám zajistí nízké výdaje na údržbu. A optimální zůstatkovou
hodnotu, která je klíčovým faktorem z hlediska dlouhodobých nákladů.

47 %

5%

Pneumatiky

Amortizace

12 %

Zůstatková hodnota představuje téměř 50 % celkových nákladů TCO. Zvýšení
zůstatkové hodnoty o 1 % sníží TCO o 0,5 %.

Pojištění

14 %

Spotřeba
paliva

KONKURENCESCHOPNÉ CELKOVÉ NÁKLADY (TCO).

Leon 5D
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Leon 5D

Leon SP

Basket Av.

Španělsko
Německo
Velká Británie
Francie
Itálie

44 %
34 %

51 %

43 %
40 %

32 %

42 %
38 %
35 %

46 %

Leon a Tarraco (nejvíce reprezentativní verze). Zdroje: Zpráva
společnosti Autovista Group z července 2020 (prognóza
zůstatkové hodnoty po 36 měsících/90 000 km). Zpráva
společnosti CAP z července 2020 pro Velkou Británii
(prognóza zůstatkové hodnoty po 36 měsících/60 000 mílích).

Leon SP

Tarraco

Basket Av.

Španělsko
Německo
Velká Británie
Francie
Itálie

43%
36%

49%

44%

39%

31%

37%
34%

42%
45%

Leon a Tarraco (nejvíce reprezentativní verze). Zdroje: Zpráva
společnosti Autovista Group z července 2020 (prognóza
zůstatkové hodnoty po 36 měsících/90 000 km). Zpráva
společnosti CAP z července 2020 pro Velkou Británii
(prognóza zůstatkové hodnoty po 36 měsících/60 000 mílích).

Tarraco

1%

Administrativní
náklady

Basket Av.

Španělsko

53 %
49 %

Německo
Velká Británie
Francie
Itálie

47 %
44 %
36 %
36 %
43 %

49 %

39 %
41 %

Leon a Tarraco (nejvíce reprezentativní verze). Zdroje: Zpráva
společnosti Autovista Group z července 2020 (prognóza
zůstatkové hodnoty po 36 měsících/90 000 km). Zpráva
společnosti CAP z července 2020 pro Velkou Británii
(prognóza zůstatkové hodnoty po 36 měsících/60 000 mílích).

Není nutné
dělat
kompromisy.
Všechny vozy SEAT jsou standardně vybaveny
nejmodernějšími technologiemi.

BEZPEČNOST A TECHNOLOGIE PRO PODNIKÁNÍ

Bezpečnost má nejvyšší prioritu.
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• Prediktivní adaptivní tempomat
• Systém sledování mrtvého úhlu
• Asistent pro částečně automatizovanou jízdu (Travel Assist)
• Asistent pro couvání z parkovacího místa (Exit Assist)
• Asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist)
• Přednárazový asistent (Pre-crash Assist)
• Asistent pro stav nouze (Emergency Assist)
• Senzor únavy řidiče

Chytré technologie. Chytrá volba.

• SEAT CONNECT
• Nezávislé topení
• Digitální přístrojový štít
• Bezdrátová nabíječka
• Bezklíčkový přístupový systém KESSY
• Volič jízdních režimů SEAT Drive Profile
• Kamerový systém Top View a parkovací asistent
• Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru

Ještě chytřejší
způsob, jak zvýšit
výkonnost vašeho
podnikání.

PRODUKTOVÁ ŘADA e-HYBRID

Naše modely e-HYBRID vám umožní cestování s nulovými emisemi a poskytnou
neomezený vjezd do ekologických zón v centrech měst. A pokud chcete dojet
dál, stačí jen zkombinovat pohony na elektrickou energii a benzin, čímž se
prodlouží dojezd. K dispozici budete mít tisíce možností pro flexibilní nabíjení.
Doplňování energie je tedy snadné a při každodenním dojíždění navíc ušetříte
peníze. Na výběr máte nový elegantní SEAT Leon e-HYBRID, o trochu větší
SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID nebo robustní SEAT Tarraco e-HYBRID. Nyní
nastal čas na elektrifikaci vašeho podnikání.
• Nižší náklady na palivo a méně emisí.
• Cenově zvýhodněné nebo dokonce bezplatné nabíjení na veřejných stanicích
a parkování, nižší sazby mýtného na zpoplatněných silnicích.
• Dotované nabíjecí stanice.
• Prodloužený elektrický dojezd díky inovativní rekuperaci kinetické energie.

Kompletní řešení elektromobility
pro domácnosti i firmy.

www.moon-power.cz
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Eko vypadá skvěle.
TGI kombinuje pohon na benzin a na stlačený zemní plyn (CNG). Tento ekologický
motor zvyšuje hospodárnost a snižuje emise. TGI je chytré, protože jako hlavní
palivo spaluje levnější a čistější CNG a na benzin přechází pouze v případě potřeby.

Příležitosti.
Nižší emise CO2.

Vyšší hospodárnost motoru a čistější složení
paliva znamenají nižší emise. Motor je také tišší,
takže produkuje nižší emise hluku.

Nižší celkové náklady (TCO).

PRODUKTOVÁ ŘADA TGI

TGI vám ušetří až 30 % nákladů v porovnání
s motorem na naftu a až 50 % oproti benzinu.
A vzhledem k nižším emisím jsou nižší i celkové
náklady (TCO).
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Volný vjezd do nízkoemisních zón.

V celé Evropě se zvyšuje počet plnicích stanic
CNG. Díky čistému a hospodárnému motoru
budete mít také bezplatný přístup k parkování
v některých městech.

Pocit jistoty je
k nezaplacení.
Žádné změny nákladů po
dobu platnosti smlouvy.

Pomoc na dosah ruky.

Národní infolinka.

Komplexní diagnostika.

Flexibilní plány.

Zůstatková hodnota.

Fleetoví servisní poradci.

Vyhrazené prostory.

Jedna návštěva stačí.

Služby pro mobilitu.

Individualizujte si plán
údržby podle požadavků
vašeho podnikání.

V kterémkoli z našich
servisních center naleznete
vždy volné místo.
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Razítka autorizovaných prodejců
po každé servisní prohlídce zajistí
nejvyšší zůstatkovou hodnotu
vašeho vozidla.

Autorizovaná servisní centra
nabízí vše potřebné pod jednou
střechou.

Užívejte si pocit jistoty díky důkladným
prohlídkám a posouzením stavu vozidla.

Odborníci vám budou pomáhat
při každém kroku.

Během servisních prací na vašem
fleetovém vozidle budete mít
k dispozici náhradní vozidlo
(v závislosti na uzavřené smlouvě).

EXKLUZIVNÍ SERVISNÍ SÍŤ B2B

Servis za fixní ceny.

Máme řešení pro
každého podnikatele
a pro každou firmu.
Máte na výběr z široké palety modelů SEAT. Ať hledáte
jakoukoli velikost, výkon nebo výbavu, u nás to naleznete.

FLEETOVÉ PORTFOLIO

Nový SEAT Leon Sportstourer
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SEAT Tarraco

H TGI ICE

H ICE

Nový SEAT Leon

Nový SEAT Ateca

H TGI ICE

ICE

SEAT Ibiza

TGI ICE

SEAT Arona

TGI ICE

e-HYBRID H
TGI TGI
Spalovací motor ICE

Připraven na všechny
dopravní situace.
Pozitivní přístup k pracovním úkolům. Nový SEAT Leon a Leon Sportstourer jsou zde,
aby podpořili vás a vaše podnikání prostorným interiérem s variabilním uspořádáním,
atraktivním designem a nejmodernější konektivitou.

Technické přednosti.
SEAT CONNECT.

Nový Leon
a Leon Sportstourer

Jste-li často na cestách, je skvělé být stále ve spojení. SEAT CONNECT vám umožní
zkontrolovat stav vašeho vozu a ovládat ho z chytrého telefonu.

Navigační systém s 10" displejem a dotykovým posuvníkem.

Využívejte řadu služeb prostřednictvím velmi kvalitního 10" dotykového displeje. Nebo
nechte ruce na volantu a používejte hlasové ovládání.

Digitální přístrojový štít.

Hudba. Informace o trase. Mapy ve formátu 3D. Telefonní hovory. Klimatizace.
Digitální kokpit si můžete individuálně nastavit a vybrat si způsob, jakým chcete mít
všechno na očích.

Přední Full LED světlomety.

Maska chladiče s motivem diamantu a přední Full LED světlomety. Zadní LED
světla coast-to-coast. Lepší proporce, odvážnější vzhled. Nový SEAT Leon a Leon
Sportstourer jsou nyní po všech stránkách ještě svůdnější než dosud.

Motory.
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Zážehové: 1.0 TSI, 1.5 TSI a 2.0 TSI (od 110 do 190 k)
Vznětové: 2.0 TDI (od 115 do 150 k)
e-HYBRID: 1.4 TSI (204 k)
TGI: 1.5 TGI (130 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Objem zavazadlového prostoru: 380 l (5D) a 620/1600 l (Sportstourer)
Kombinovaná spotřeba paliva: 1,4–6,1 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 32–140 g/km

Ibiza.

Nejlepší způsob,
jak se dostat
vpřed.
SEAT Ibiza je koncipován pro lepší budoucnost,
kterou si budete užívat společně.

Technické přednosti.
Bezdrátová nabíječka.

Vybitý akumulátor mobilního telefonu už nikdy nebude
problém. bezdrátová nabíjení vás zachrání.

8" displej.

Díky 8" dotykovému displeji budete za všech okolností
kompletně síťově propojeni s pocitem naprosté
kontroly. Víc nepotřebujete.

SEAT Drive Profile.

Volič jízdních režimů znamená, že každá jízda ve vašem
voze SEAT Ibiza bude přesně podle vašich představ.

Jezděte bezpečně.

Rychlost pod kontrolou. Brzdění v nouzových situacích.
Rozpoznávání únavy. Budete připraveni na všechny
dopravní situace.

Motory.
Zážehové: 1.0 TSI a 1.5 TSI (od 90 do 150 k)
TGI: 1.0 TGI (90 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Objem zavazadlového prostoru: 355 l (TGI 262 l)
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Kombinovaná spotřeba paliva: 4,5–5,1 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 89–114 g/km

Městský
crossover je tu.
Seznamte se s modelem SEAT Arona. Městským crossoverem
pro odvážné. S vyspělými, výkonnými motory. Agilní. Silný. Ostrý.
Přesně tak se můžete světu ukázat i vy. Jste připraveni?

Technické přednosti.
Bezklíčkový přístupový systém KESSY a tlačítko pro
spuštění motoru s funkcí Heart Beat.
Váš vůz Arona odemknete a jeho motor spustíte, aniž byste museli
vyndávat klíčky z kapsy.

Senzory deště a světla.

Tyto chytré senzory automaticky detekují, kdy zapnout stěrače skla
čelního okna nebo ztlumit dálková světla. Vy se tak můžete ještě víc
soustředit na řízení.

Digitální přístrojový štít.

Individualizujte si displej v zorném poli řidiče vlastním výběrem
provozních údajů, map, hudby a dalších informací.

Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru.

Díky virtuálnímu pedálu můžete otevřít zavazadlový prostor, aniž byste
museli pohnout prstem.

Motory.
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Zážehové: 1.0 TSI a 1.5 TSI (od 95 do 150 k)
TGI: 1.0 TGI (90 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Objem zavazadlového prostoru: 400 l (TGI 282 l)

Kombinovaná spotřeba paliva: 4,7–5,3 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 93–115 g/km

Arona.

Nová Ateca.

Perfektní partner pro
rozšíření vašeho
podnikání.
Nový SEAT Ateca má vše, co potřebujete pro ještě velkolepější život: okouzlující
design, velkorysý prostor a neomezený terénní charakter. Potřebujete více
bezpečnosti? To není problém. Usnadněte si život funkcemi pro autonomní jízdu,
jakými jsou Travel Assist (částečně automatizovaná jízda) a Side Assist (asistent
pro změnu jízdního pruhu).

Technické přednosti.
SEAT CONNECT.
Hlasové ovládání. Dokonalého spolujezdce aktivujete stisknutím tlačítka
nebo jednoduchým zvoláním „Hola hola“.
Digitální přístrojový štít.
Digitální kokpit s 10,25" displejem lze nyní rozdělit do 3 dílčích ploch, které
usnadňují přístup a čitelnost, zatímco se soustředíte na řízení.
Asistent pro částečně automatizovanou jízdu (Travel Assist).
Asistent pro částečně automatizovanou jízdu upravuje rychlost jízdy podle
vpředu jedoucího vozidla a udržuje vůz ve svém jízdním pruhu.
Asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist).
Detekuje nebezpečí i v místech, kam nevidíte, a pomůže vám při změně
jízdního pruhu.

Motory.
Zážehové: 1.0 TSI, 1.5 TSI a 2.0 TSI (od 110 do 190 k)
Vznětové: 2.0 TDI (od 115 do 150 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Nabízené druhy pohonu: pohon předních kol nebo pohon všech kol (4Drive)
Objem zavazadlového prostoru: 510 l
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Kombinovaná spotřeba paliva: 4,3–6,8 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 114–155 g/km

Dopřejte si
všechno.
SEAT Tarraco je velké SUV, které poskytne vašemu podnikání
prostor, potřebný pro nekonečnou expanzi.

Technické přednosti.
Prostor, který si utváříte.

V sedmimístné verzi můžete využít zavazadlový prostor
o objemu 700 l se sklopenou třetí řadou sedadel, resp.
1 775 l se sklopenými sedadly druhé a třetí řady. Pětimístná
verze nabízí 760 l, resp. 1 920 l po sklopení zadních sedadel.

4Drive.

Systém pohonu všech kol 4Drive vám poskytne výkony,
s nimiž zvládnete jakékoli podmínky na silnicích.

Digitální přístrojový štít.

Rozpoznané dopravní značky. Mapy pro navigaci. Adaptivní
tempomat. Front Assist a Lane Assist. To vše na jednom
individuálně nastavitelném displeji.

9,2" displej se systémem Full Link.

Technologie Full Link vám poskytne přístup k aplikacím
vašeho chytrého telefonu přímo na dotykovém displeji.

Motory.
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Zážehové: 1.5 TSI a 2.0 TSI (od 150 k do 245 k)
Vznětové: 2.0 TDI (od 150 do 200 k)
e-HYBRID: 1.4 TSI (245 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Nabízené druhy pohonu: pohon předních kol nebo pohon všech kol (4Drive)
Objem zavazadlového prostoru: 230 l (7 sedadel) – 760 l (5 sedadel)

Kombinovaná spotřeba paliva: 1,6–7,6 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 36–175 g/km

Tarraco.

Co je mikromobilita?

Tímto termínem se rozumí řešení pro cestování na krátké
vzdálenosti, obvykle na prvním nebo posledním úseku cesty. Podle
studie Centra McKinsey pro budoucí mobilitu je přibližně 60 %
všech jízd automobilem na celém světě kratších než 8 kilometrů
a tuto bilanci pomáhají vylepšit řešení pro mikromobilitu.

Kde se používá?

S pokračující urbanizací se očekává, že do roku 2040 bude
65 % lidí žít ve městech. Vytváření řešení pro mikromobilitu je tak
mnohem víc než jen výrobou produktu.
Svět se mění a s ním se musí změnit také přístupy k mobilitě,
a to především v městském prostředí, jak řekl ředitel značky
SEAT MÓ Lucas Casasnovas. SEAT MÓ eScooter 125 ztělesňuje
nepřetržité úsilí značky SEAT MÓ, divize společnosti SEAT pro
městskou mobilitu, o nalézání způsobů, jak chránit životní
prostředí, města a lidi.
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Koncept
mikromobility SEAT.

MĚSTSKÁ MIKROMOBILITA

SEAT MÓ pokračuje ve vývoji produktů a služeb pro městskou
mobilitu bez hluku, emisí a s minimálním vlivem na životní
prostředí. Cílem je zlepšovat kvalitu života lidí ve městech.

Městská
mikromobilita.
Jak se používá?

Řešení zahrnují lehká vozidla, obvykle s elektrickým pohonem. Například
elektroskútry eScooter, motocykly a další dopravní prostředky.

SEAT MÓtosharing: navrženo pro vozové parky.

MĚSTSKÁ MIKROMOBILITA

SEAT se stává poskytovatelem služeb pro mobilitu nad rámec pouhé
výroby vozidel, a to v reakci na jeden z nejvýznamnějších trendů,
který ovlivní budoucí mobilitu. Ten představuje sdílenou a trvale
udržitelnou ekonomiku založenou na spolupráci. Služby sdílení SEAT MÓ
lze využívat prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony, v níž si můžete
v závislosti na vaší poloze vyhledat a zarezervovat nejbližší eScooter pro
jízdu po městě. U vozidel používaných v rámci fleetových řešení lze sadu
akumulátorů vyjmout a vyměnit za zcela nabitou. SEAT MÓ eScooter 125
tak může pokračovat v provozu s minimálními prostoji.
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Překonáváme hranice.
SEAT jako společnost.

Arona.

• AutoBild (Německo) 2020
Společnost roku
• Fleet world (Velká Británie) 2019
Fleetový výrobce roku
• AutoBild Barcelona (Španělsko) 2019
Ocenění Be Green Award
• Automotive News Europe Congress (mezinárodní) 2019
Nejlepší výrobce 2019
• Kilometre Entreprises (Švýcarsko) 2019
Nejlepší fleetová značka 2019
• Welcome Talent Society (mezinárodní) 2019
Čestné uznání „Talent Welcome“

• Verkehrsclub (Švýcarsko) 2019
 Nejlepší ve své třídě z hlediska trvalé
udržitelnosti (TGI)
• What Car? Awards 2019 (Velká Británie)
Nejlepší malé SUV
• Firmenauto (Německo) 2019
Firemní vůz roku (malá SUV)

Leon.

Ibiza.
• Kilometre Entreprises (Francie) 2019
Nejlepší firemní vůz v segmentu
• Firmenauto (Německo) 2019
Firemní vůz roku (malé vozy)

• Luike Iberoamericana de Revistas (Španělsko) 2020
Nejprodávanější vůz ve Španělsku v roce 2019
• Leaseplan (Portugalsko) 2019
Fleetový vůz roku (Leon ST)

Ateca.
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OCENĚNÍ

• Auto Trader (Velká Británie) 2019
Nejlepší rodinný vůz

Posuňte svůj
vozový park
o kus dál.
Porsche Česká republika – SEAT

SPOLEHLIVÝ PARTNER

Petr Schmidt
Corporate Sales Manager
petr.schmidt@porsche.co.cz
+420 251 033 843
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SPOLEHLIVÝ PARTNER

Jsme připraveni
na vaši návštěvu.
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ARAVER CZ, s.r.o.
Zerzavice 2020,, 686 03 Staré Město
seat@araver.cz
+420 572 556 300

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
Borská 59, 301 00 Plzeň-Karlov
info@smucler.cz
+420 371 005 280

Libor Suchý, autoprodejna
Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo
prodej.seat@liborsuchy.cz
+420 515 227 952

AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
Václava Majera 2666, 440 01 Louny
prodej@auto-myslivec.cz
+420 415 652 360

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc
h.urbancova@seatolomouc.cz
+420 585 750 369

Louda Auto a.s. Brno
Hněvkovského 603/81, 617 00 Brno
prodejseatbrno@louda.cz
+420 543 420 722

Auto Anex s. r. o.
Žerotínova 379, 405 01 Děčín III
info@autoanex.cz
+420 810 100 700

Autodružstvo Frýdek - Místek
Beskydská 704, 738 02 Frýdek - Místek
ondrej.michalek@autodruzstvo-fm.cz
+420 730 588 237

MÁCA, s.r.o.
Znojemská 86a, 586 01 Jihlava
jsedlak@automaca.cz
+420 567 215 575

Auto Dolanský s.r.o.
Lípa 369, 763 11 Lípa u Zlína
seat@autodolansky.cz
+420 735 757 782, +420 573 034 203

Auto Palace Západ s.r.o.
Ke Kopanině 529, 252 67 Tuchoměřice
matyas.vilem@autopalace.cz
+420 739 600 935

Manfred Schöner - AUTOSERVIS
Křižíkova 1624, 356 05 Sokolov
seat@autoschoner.cz
+420 352 350 934

AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2, 130 00 Praha 3
seat@autojarov.cz
+420 251 002 111

CB Auto a.s. České Budějovice
Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
seat@cb-auto.cz
+420 385 102 415

Autocentrum BARTH a.s.
Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina
autocentrum@autocentrum.cz
+420 46 46 45 130

HAVEX-auto s.r.o.
Pražská 782/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
ch.nv@havex.cz
+420 800 217 220

PIA CZ spol.s.r.o., o.z.
Auto Heller Ostrava
Cihelní 3160/49b,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
info@autoheller.cz
+420 596 606 217

PYRAMIDA Centrum s.r.o.
U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice
prodej@pyramidacentrum.cz
+420 267 751 006

Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických
údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože
společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (5. 3. 2021), nejnovější
údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým
možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků
nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny v souladu s právními
předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky využití recyklovaných
a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT
jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, mohou být odevzdány do
autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka
představovalo jakékoli náklady. Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové
stránky https://www.seat.cz/servis-a-prislusenstvi/dalsi-informace/recyklace nebo kontaktujte Callparts
Recycling GmbH ČR – http://callparts.cz/. Použité fotografie mohou obsahovat příplatkovou výbavu a jsou
pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze
vyloučit. Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2021, která platí od 30. týdnu roku 2020. Více
informací získáte u autorizovaného prodejce. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu
WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší.
Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu
a příslušenství (např. vestavěné díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako
hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním
stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní
ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu
nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle)
nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1).
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