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Svépomoc

Svépomoc
Výměna kola

Obr. 1 Stahovák na krytky šroubů kol.

Všechny verze modelu Alhambra jsou vybaveny
opravnou dojezdovou sadou TMS (Tyre Mobility
System).
Pro výměnu pneumatiky, jak u autorizovaného
servisního partnera, tak i jako náhradní díl, je
k dispozici následující potřebné nářadí:
•
•
•

zvedák vozu,
klíč na kolo,
stahovák na krytky šroubů kol.

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny
co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat
jakékoliv nároky.
Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu
k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazeny.
Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.
Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.
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