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Moje město, moje Mii.
Ceník
SEAT Mii.

Style
Sport

Ceník SEAT Mii.

Ceny

Výkon
kW/k

Spotřeba paliva
(l / 100 km)

Emise CO2
(g/km)

Mii 5dveřové

1.0 MPI

44/60

4,3

97

234 900 Kč

1.0 MPI

55/75

4,3

97

239 900 Kč

1.0 MPI Ecofuel (CNG)

50/68

4,6 m3

82

294 900 Kč

Motory

Style

Ceny
Výkon
kW/k

Spotřeba paliva
(l / 100 km)

Emise CO2
(g/km)

Mii 5dveřové

1.0 MPI

44/60

4,3

97

267 900 Kč

1.0 MPI

55/75

4,3

97

272 900 Kč

1.0 MPI Ecofuel (CNG)

50/68

4,6 m3

83

327 900 Kč

Motory

Sport

Poznámka:
• Platnost od 1. 1. 2019
Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny cen
a výbav vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2019, který platí od 31. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se proto mohou
odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce vozů SEAT.

Sériová výbava.
Style

Bezpečnost
• ESC + asistent rozjezdu do kopce
• Kontrola tlaku v pneumatikách
• Airbag řidiče a spolujezdce
• Deaktivovatelný airbag spolujezdce
• Boční airbagy Head-Thorax vpředu
• ISOFIX + Top Tether
• Světla pro denní svícení
• Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s přitahovači
• Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
• Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
• SEAT Service® Mobility
Exteriér
• 14" kola s ozdobnými kryty
(pneu 175/65 R14)
• Nárazníky lakované v barvě vozu
• Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
• Sada na opravu pneumatik
• Tónovaná skla
• Schránka před spolujezdcem
Ovládání
• Navigační systém + USB/AUX-in + 2 reproduktory
+ rozhraní pro připojení smartphone
• Elektrický imobilizér
• 12V zásuvka vpředu
• Manuální klimatizace
• Stěrače s intervalovým spínačem
• Elektromechanický posilovač řízení
• Start/Stop systém
• Elektricky ovládaná přední okna

Sport – navíc oproti výbavě Style

• Sportovní podvozek – nelze pro CNG
• 16" kola z lehkých slitin „Atom“ (pneu 185/50 R16)
• Tmavá okna od B sloupku
• Kožený volant a manžeta řadicí páky
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná vnější
zpětná zrcátka
• Přední mlhovky
• Prahové lišty s logem FR-Line
• Vnější ozdobná fólie FR-Line

• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Palubní počítač
• Výškově nastavitelný volant
Interiér
• Sluneční clony řidiče a spolujezdce
s make-up zrcátky
• Kryt zavazadlového prostoru
• 
Schránka před spolujezdcem
• Osvětlení interiéru
• Držák nápojů a odkládací schránky ve dveřích
• Dvě hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné
• Osvětlení zavazadlového prostoru
• Textilní čalounění sedadel
Podvozek
• Přední náprava: typu McPherson se spodními
trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným
stabilizátorem
• Zadní náprava: kliková s vlečenými rameny
• Řízení: hřebenové s elektrickým posilovačem EHPS
• Průměr otáčení (m): 9,8
• Druhy předních a zadních brzd: kotoučové s vnitřním
chlazením vpředu, bubnové vzadu
Ostatní
• 
Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo maximálně
100 000 km (Prodloužená záruka se skládá z 2leté
zákonné záruky a 3leté prodloužené záruky výrobce.
Prodloužená záruka je poskytována u všech
autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu
záručních podmínek stanovených výrobcem.)

• Černý dekor palubní desky s červenými detaily
• Specifické čalounění sedadel s logem FR-Line
• Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel
• Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
• Háček v přihrádce před spolujezdcem
• Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru
– nelze pro CNG
• Beats audio + 6 reproduktorů + subwoofer
– verze CNG se standardním rádiem s 6 reproduktory

Výbava na přání.
Speciální výbava

Kód

Style

Sport

Cena

Akční paket Technology Style: paket Easy Flex: dělená a sklopná zadní sedadla + výškově
nastavitelná přední sedadla + háček v přihrádce před spolujezdcem + dvojitá podlaha
zavazadlového prostoru (nelze pro CNG) + paket Sensoric: dešťový a světelný senzor s funkcí
Coming home a Leaving home + parkovací senzory vzadu + tempomat

P20
+PLQ+PAJ

×

–

7 000 Kč

Akční paket Technology Sport: paket Sensoric: dešťový a světelný senzor s funkcí Coming
home a Leaving home + parkovací senzory vzadu + tempomat + paket Winter: el. ovládaná
a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka + vyhřívaná přední sedadla + Safety Assist

P24+PAJ+PW3
+WSE

–

×

11 000 Kč

Výbava na přání

Kód

Style

Sport

Cena

Safety Assist (pouze s paketem Sensoric PAJ)

WSE

×

×

5 300 Kč

Paket Sensoric: dešťový a světelný senzor s funkcí Coming home a Leaving home + parkovací
senzory vzadu + tempomat

PAJ

×

×

9 200 Kč

Paket Easy Flex: dělená a sklopná opěradla zadních sedadel + výškově nastavitelná přední
sedadla + háček v přihrádce před spolujezdcem + dvojitá podlaha zavazadlového prostoru
(nelze pro CNG)

PLQ

×

–

4 900 Kč

Paket Winter: vyhřívaná přední sedadla + elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka

PW3

×

×

8 200 Kč

Panoramatické střešní okno

PTC

×

×

17 500 Kč

Dojezdové rezervní kolo (nelze pro CNG)

PG2

×

–

1 200 Kč

Tornado červená, Candy bílá

×

×

5 100 Kč

Metalické laky

×

×

9 200 Kč

×

×

15 900 Kč

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo maximálně 150 000 km (Prodloužená záruka se
skládá z dvouleté zákonné záruky a tříleté prodloužené záruky výrobce. Prodloužená záruka
je poskytována u všech autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu záručních podmínek
stanovených výrobcem).

YW9

Poznámka:
• Platnost od 1. 1. 2019
Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny cen
a výbav vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2019, který platí od 31. týdne 2018. Dříve vyrobené vozy se proto mohou
odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce vozů SEAT.

Technické údaje.
1.0 MPI
55 kW / 75 k

1.0 MPI
44 kW / 60 k

1.0 MPI Ecofuel (CNG)
50 kW / 68 k
5M

EU 6

EU 6

EU 6

3 válce – 4 ventily
na válec

3 válce – 4 ventily
na válec

3 válce – 4 ventily
na válec

Zdvihový objem (cm)

999

999

999

Kompresní poměr

10,5

10,5

11,5

44 (60) / 5 000–6 000

55 (75)/6 200

50 (68)/6 200

95 / 3 000–4 300

95 / 3 000–4 300

90/3 000

Natural

Natural

CNG / Natural 95

Emisní norma

Nejvyšší výkon (kW (k)/ot./min.)
Nej. toč. moment (Nm/1 min)
Palivo
Jízdní vlastnosti
Max. rychlost (km/h)

161

172

164

Zrychlení 0–100 km/h (s)

14,4

13,5

16,3

Manuální, 5 stupňů

Manuální, 5 stupňů

Manuální, 5 stupňů

Převodovka
Typ, počet převodových stupňů
Podvozek
Přední brzdy (mm)

Ø 256 × 22

Ø 256 × 22

Ø 256 × 22

Zadní brzdy (mm)

Ø 200 × 40

Ø 200 × 40

Ø 200 × 40

Rozměry
Objem zavazadlového prostoru (l)

251

213

Objem palivové nádrže (l)

35

10 + 11 kg

Hmotnosti
Provozní hmotnost (kg)

934

936

1 033

Nejvyšší pov. hmotnost (kg)

1 330

1 330

1 380

SEAT Servis®.
5

5
Záruka
5 let

Antikorozní
záruka 12 let

Záruka 5 let
na opravy

SEAT service®
mobility

SEAT express
servis

Clever
repair

Karoserie
a lak

Originální
díly SEAT®

Náhradní
vozidlo

Originální
příslušenství
SEAT®

Mytí vozu

SEAT péče
o zákazníky

Síť servisů
SEAT

5
Vyzvednutí
a přistavení
vozu

Kontrola
a údržba

Aktivní
inspekce

Upozornění k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2: 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. vestavené 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). Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako
nákladní (N1/N2).

seat.cz/mii

SEAT Mii.

Zvýhodnění až 71 700 Kč.*
Milujte svůj svět.

SEAT Mii je ideální vůz do rušného městského provozu. Podaří
se vám zaparkovat na každé parkovací místo. Akční paket
obsahuje zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla
i navigaci! Neváhejte a využijte tuto jedinečnou nabídku.

Kombinovaná spotřeba paliva od 4,3 l / 100 km (CNG od 4,6 m3 / 100 km). Kombinované emise CO2 od 97 g/km (CNG od 82 g/km). Akce trvá do 28. 2. 2019. *Uvedená cena je
platná pouze s financováním od SEAT Financial Services v akci SEAT PLUS. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u Vašeho dealera. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

