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Cenník SEAT Ibiza

Style
1,0 ECO TSI 95

1,0 ECO TSI 110

1,0 ECO TSI 110 automat

1,0 TGI 90

XCELLENCE
1,0 ECO TSI 95

1,0 ECO TSI 110

1,0 ECO TSI 110 automat

1,5 TSI 150 EVO automat

1,0 TGI 90

FR

1,0 ECO TSI 110

1,0 ECO TSI 110 automat

1,5 TSI 150 EVO automat

Akčné balíky výbav

PLUS PDK

(P32) PAK -176,-
pre Style PWD

PJE

COMFORT PDK SEAT DRIVER PACK (tempomat, detekcia únavy vodiča)

(P31) PAK -479,-
pre Style PWD

PFA

WW1

PLUS PML

PK2 -219,-
WW1

PML

COMFORT PK2

(P35) WW1 -389,-
pre Xcellence PXX

PLUS PML

(P37) PFA -245,-

pre FR WW1

PML

COMFORT PFA

(P36) WW1 -472,-
pre FR PAC

PXX
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15 06066 / 90

SEAT Full Link

Interiérový balík

Winter pack

KJ12RZ21 14 480

13 010

16 410

14 940

588,-

729,-

Bonus
Zvýhodnená cena 

balíka
  Cenníková cena

SEAT DRIVER PACK (tempomat, detekcia únavy vodiča)

manual 5 st. KJ12SV21 14 190

1 574,-
Adaptívny tempomat

SEAT FULL LED

Interiérový balík (stredová lakťová opierka vpredu, upevňovacie prvky v batožinovom 

priestore)
Winter pack

SEAT Vision PACK (parkovacie senzory vpredu a vzadu)

Winter pack

Parkovacie senzory vzadu

SEAT FULL LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie 

EČV s LED technológiou)

15" zliatinové disky "Enjoy" (20/1), pneumatiky 185/65 R15

110 / 150 DSG 7 st. KJ15LZ21

Winter pack

SEAT Full Link

19 300

81 / 110

DSG 7 st. 15 980

16 560

Motor
Výkon 

(kW/k)
Prevodovka

Cena s Bonusom 

Forever Young
Kód

14 920

70 / 95 manual 5 st. KJ14SV21 14 270

manual 6 st. KJ14RX21

70 / 95

81 / 110 manual 6 st. KJ12RX21

manual 6 st. KJ12MX21

110 / 150

510,-

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, 

vyhrievané a sklápateľné spätné zrkadlá

SEAT Full Link

SEAT Vision PACK (parkovacie senzory vpredu a vzadu)

1 600,-

17 800

412,-

DSG 7 st. KJ14LZ21 17 780

81 / 110

81 / 110 DSG 7 st. KJ14RZ21

81 / 110

1 295,- 906,-

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

818,-

Interiérový balík (stredová lakťová opierka vpredu, upevňovacie prvky v batožinovom 

priestore)

573,-

1 102,-

Parkovacie senzory vzadu

(P34)

SEAT Full Link

pre Xcellence

1 121,-

17 910

16 97066 / 90 manual 6 st. KJ14MX21

81 / 110 manual 6 st. KJ15RX21

DSG 7 st. KJ15RZ21

16 390

14 510

Aktuálna 

akciová ponuka

15 770

16 420

17 890

19 280

18 470

16 440

12 690

* Viac informácií u Vášho predajcu SEAT 

alebo vymeňte za  Odkupný bonus*

Predĺžená 
záruka

Servisné 
prehliadky

4 roky/80 000km5 rokov/100 000km

GRÁTISGRÁTIS

Financovanie

5 alebo 6 rokov 
s najnižšou splátkou 

Poistenie

PZP + havarijné 
na 1 rok

GRÁTIS0% ÚROK

SEAT All Inclusive 

Bonus Forever Young 1 500 EUR
platí len na nové objednávky 

do 31.10.2020
nie je možné kombinovať s ponukou All Inclusive a Odkupným bonusom



Sériová výbava SEAT Ibiza

STYLE XCELLENCE  /navyše oproti STYLE

Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, multi-kolízna brzda Systém rozpoznania únavy vodiča

XDS elektronická uzávierka diferenciálu (pre motory nad 100k) Tempomat

FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom Parkovacie senzory vzadu

City emergency systém mestského núdzového brzdenia Bezkľúčový prístup KESSY a štartovanie vozidla tlačidlom "Heartbeat" 

Systém rozpoznania chodcov Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare

Asistent rozjazdu do kopca, TSM (trailer stability management) stabilizácia prívesu Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou Luxusné sedadlá XCELLENCE

Predné bočné a hlavové záclonové airbagy vpredu aj vzadu

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách  

Zadné kotúčové brzdy (pre motory nad 100k) Kožou potiahnutý multifunkčný volant s logom XCELLENCE s prešívaním MYSTIC

Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás Obklad palubnej dosky a lišty v obkladoch dverí lakované v perleťovej bielej

Obmedzovač rýchlosti bez tempomatu Lakťová opierka vpredu

SEAT CONNECT - Safety & Service +  Remote access,  služby Safety na 10 rokov Príručná sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdca

    + služby Remote access na 1 rok Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

eCall -  systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, Čierny strop interiéru

    vyžadujúci pokrytie signálom mobil. Operátorov Hliníkové lišty prahov s nápisom Xcellence

3x výškovo nastaviteľná opierka hlavy vzadu Elektricky ovládané zadné okná

3x 3-bodový bezpečnostný pás vzadu Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

4x Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách s Top Tether Svetelný a dažďový senzor

Radio Media System Color, s 6,5" farebným dotykovým displejom, 6 reproduktorov Vyhrievané, elektricky nastaviteľné a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Digitálny príjem autorádia Kryty spätných zrkadiel vo farbe Atom Grey

 1 USB port typ C Dvojitá optika predných svetlometov s LED denným svietením

Bluetooth handsfree mobilné pripojenie Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Palubný počítač s 3,5" multifunkčným displejom v združených prístrojoch Zadné svetlá s LED technológiou

Ukazovateľ vonkajšej teploty Chrómové lišty okolo bočných okien 

Klimatizácia s peľovým a prachovým filtrom 15" zliatinové disky "Enjoy" 20/1, pneumatiky 185/65 R15 (1,5 TSI 150:  16" disky PJP)

Kožou potiahnutý multifunkčný volant, radiaca páka a páka ručnej brzdy

Kľučky predných dverí v interiéri a prvky ovládania s chrómovým dizajnom FR  /navyše oproti STYLE

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

El. ovládané predné okná s ochranou proti privretiu a funkciou "one-touch"

Imobilizér Systém rozpoznania únavy vodiča

2x sklápateľný kľúč k vozidlu s diaľkovým ovládaním Tempomat

Lampička na čítanie vodič + spolujazdec Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare

Zrkadielko v slnečnej clone vodiča aj spolujazdca (u vodiča + držiak na kartu) Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Vnútorné spätné zrkadlo s clonou Športové sedadlá FR s červeným prešívaním

Držiak na poháre vpredu                 

Sklopný kryt batožnového priestoru

Stierače s cyklovačom Kožený športový multifunkčný volant s dizajnom a logom FR a červeným prešívaním

Stierač zadného okna s ostrekovačom Obklad palubnej dosky z imitácie kože čiernej farby

Tónované sklá okien Ozdobné lišty v interiéri na palubnej doske a dverách lakované vo farbe Ice metal

Dvojitá optika predných svetlometov s automatickým denným svietením Čierny strop interiéru

Zadné hmlové svetlá Elektricky ovládané zadné okná

Nárazníky lakované vo farbe karosérie   Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Vonkajšie kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie Svetelný a dažďový senzor

Mriežka chladiča v lesklej čiernej farbe Vyhrievané, elektricky nastaviteľné a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3 Dvojitá optika predných svetlometov s LED denným svietením

15" oceľové disky kolies "Urban" (20/1), s puklicami a pneumatikami 185/65 R15 Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Plnohodnotné rezervné koleso (okrem modelu 1,0 TGI) Zadné svetlá s LED technológiou

Sada náradia Ozdobné lišty predných hmlových svetiel a kryty spätných zrkadiel v čiernej farbe

17" zliatinové disky "DYNAMIC" 20/2, pneumatiky 215/45 R17

Dojazdové rezervné koleso
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Interiérové LED osvetlenie stredovej konzoly, priestoru pre nohy a dverných panelov 

(vo dverách možnosť meniť bielu a červenú farbu)

SEAT Drive profile:                     

- nastavenie odozvy riadenia            

- nastavenie odozvy plynového pedálu    

- nastavenie prevodovky (pre DSG)

- režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual

Interiérové LED osvetlenie stredovej konzoly, priestoru pre nohy a dverných panelov 

(vo dverách možnosť meniť bielu a červenú farbu)

Nárazníky s dizajnom FR, exkluzívny zadný spojler FR + dizajnové dvojité výduchy 

výfuku integrované do zadného nárazníka   



Výbava na želanie SEAT Ibiza

Bezpečnosť, asistenčné systémy, osvetlenie
Kód Cena Style Xcellence FR

Parkovacie senzory vzadu PAK 276,- ○ ● ○

SEAT Vision PACK (parkovacie senzory vpredu a vzadu) PK2 379,- ○ − ○

SEAT Vision PACK (parkovacie senzory vpredu a vzadu)  PK2 190,- − ○ −

SEAT Vision PACK (s balíkom PLUS/COMFORT) PK2 103,- ○ − −

SEAT Vision PACK Plus (Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera) PCK 495,- ○ − ○

SEAT Vision PACK Plus (Parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera)  PCK 333,- − ○ −

SEAT Vision PACK Plus (s balíkom PLUS/COMFORT) PCK 219,- ○ − −

SEAT DRIVER PACK (tempomat, detekcia únavy vodiča) PDK 146,- ○ ● ●

Adaptívny tempomat PAC 190,- o o o

PFD 114,- ○ ○ ●

PQS 275,- ○ − ○

Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut PWD 166,- ○ ● ●

PXX 992,- ○ − −

PXX 826,- ○ − −

 PXX 566,- − ○ ○

Alarm s ochranou vnútorného priestoru a ochranou proti odtiahnutiu WAS 181,- ○ ○ ○

Klimatizácia, kúrenie

PHC 652,- o ● ●

WW1 377,- ○ ○ ○

Kolesá, podvozok

15" zliatinové disky "Enjoy" (20/1), pneumatiky 185/65 R15 PJE 356,- ○ ● −

PJN 576,- ○ − −

PJN 220,- ○ − −

PJP 443,- − ○ −

PJQ 758,- o o −

PUA 633,- − ○ −

18" zliatinové disky "Performance Machined" (20/1), pneu. 215/40 R18 91W (nie pre 1,0 TGI) PUK 381,- − − ○

Rádio, audio, navigačné systémy, telefonovanie

PFK 326,- ○ ○ ○

SEAT Full Link PML 162,- ○ ○ ○

PNB 476,- ○ ○ ○

PZ2 0,- ○ ○ ○

ZN1 951,- o o o

ZN1 789,- − o o

SEAT CONNECT  služby Online infotainment na 1 rok (len s ZN1) R3C 0,- ○ ○ ○

SEAT CONNECT  služby Online infotainment + Infotainment apps na 1 rok (len s ZN1) R3D 0,- ○ ○ ○

Sedadlá, interiér

PFA 279,- o − o

Obloženie prístrojovej dosky s imitáciou kože v čiernej farbe (nie s PL7) PIF 117,- − ○ ●

PL7 286,- − ○ ○

PRD 853,- − − o

  ● v sérii

  ○ na želanie

  − nedostupné
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SEAT FULL LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie EČV s LED 

technológiou, svetlomety do hmly bez prisvetlovania zákrut + osvetlenie priestoru nôh)

Clima & Comfort pack (Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare (so 

špeciálnou funkciou čistenia od alergénov), vyhrievané a priklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, 

vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, svetelný a dažďový senzor, elektricky ovládané 

zadné okná)

Značkový audio systém BEATS Audio (300W zosiľňovač, 6 prémiových reproduktorov + Subwoofer), 

vrátane dojazdového rezervného kolesa (nie pre 1,0 TGI)

Navigačný systém s 8" dotykovým displejom, hlasové ovládanie*, SEAT Full link

SEAT FULL LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie EČV s LED 

technológiou, svetlomety do hmly bez prisvetlovania zákrut + osvetlenie priestoru nôh)

Interiérový balík (stredová lakťová opierka vpredu, upevňovacie prvky v batožinovom priestore)

Navigačný systém (s balíkom PLUS/COMFORT)

SEAT Drive profile - nastavenie odozvy riadenia, plynového pedálu, nastavenie prevodovky (pre 

DSG), režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual (nie pre 1,0 TGI)

Full Digital Cockpit - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením  (nie pre 1,0 TGI)

16" zliatinové disky "DESIGN" (20/3), pneumatiky 195/55 R16, dojazdové rezervné koleso 

(nie pre 1,0 TGI)

17" zliatinové disky "Dynamic Machined" (20/1), pneumatiky 215/45 R17, dojazdové rezervné 

koleso (nie pre 1,0 TGI)

16" zliatinové disky "DESIGN" (20/1), pneumatiky 195/55 R16, dojazdové rezervné koleso 

(nie pre 1,0 TGI)

16" zliatinové disky "DESIGN" (20/1)  (s balíkom COMFORT)

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, vyhrievané a 

sklápateľné spätné zrkadlá

KESSY - bezkľúčový prístup do vozidla a štartovanie tlačidlom Heartbeat (s alarmom WAS 

objednávať PQC)

16" zliatinové disky "DESIGN" (20/1) Machined, pneumatiky 195/55 R16, dojazdové rezervné koleso 

(nie pre 1,0 TGI)

Mapové podklady k navigácii ZN1

LUXE PACK - čalúnenie látka velúr + komfortné predné sedadlá, špeciálne čalúnenie dverí, obloženie 

prístrojovej dosky s imitáciou kože v čiernej farbe, odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel 

predných sedadiel

Red pack (nastavovanie tlmičov dual ride, brzdové strmene a kraje bezpečnostných pásov červenej 

farby) (len pre motory od 100 PS)

SEAT FULL LED (s balíkom PLUS/COMFORT)

* hlasové pokyny a ovládanie dostupné iba vo vybraných jazykoch (napr. čeština, angličtina, ...)



Výbava na želanie SEAT Ibiza

Ostatné
Kód Cena Style Xcellence FR

Tmavo tónované sklá od B-stĺpika PCO 238,- ○ o o

Ťažné zariadenie - odnímateľné (nie pre 1,0 TGI) PGR 666,- ○ ○ ○

Panoramatické strešné okno (vrátane lampičiek na čítanie; nie pre 1,0 TGI) PTC 781,- ○ ○ ○

YW8

YW9

Lak karosérie: nemetalický P 190,- ○ ○ ○

Lak karosérie: metalický M 511,- ○ ○ ○

Lak karosérie: metalický premium Desire Red C 619,- ○ − ○

● v sérii

○ na želanie

− nedostupné

Služby SEAT CONNECT 3.0

Služby bezpečnosť/ochrana (Safety) predplatené na 10 rokov

pomoc pri poruche
naplánovanie termínu servisu
aktualizácia systému
osobné nastavenia
aktivácia a deaktivácia funkcií
vymazanie užívateľa/reset

Služby ovládania/prístupu na diaľku (Remote access) predplatené  na 1 rok

údaje o jazde
informácie o stave vozidla vrátane dverí a svetiel
poloha zaparkovaného vozidla
signalizácia klaksónom a smerovkami
odomknutie a uzamknutie vozidla

aktualizácia máp
online informácie o doprave
informácie o parkovaní
informácie o tankovacích staniciach
hlasové ovládanie pre navigáciu a médiá*
internetové rádio, aplikácie na streamovanie **

* hlasové pokyny a ovládanie dostupné iba vo vybraných jazykoch (napr. čeština, angličtina, nemčina, ...)

** využívanie niektorých aplikácií z ponuky infotainment apps vyžaduje zakúpenie dátových balíčkov
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Služby poskytované s navigáciou PLUS (R3C+R3D)  Online infotainment+ Infotainment apps predplatené na 

1 rok:

Predĺžená záruka 5 rokov/100 000 km (Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr. Prvé 2 roky bez 

obmedzenia počtu km.)

Predĺžená záruka 5 rokov/150 000 km (Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr. Prvé 2 roky bez 

obmedzenia počtu km.)
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akciová cena 90,- EUR

akciová cena 0,- EUR



SEAT služby

SEAT Service Mobility

Prvé dva roky po zakúpení nového vozidla sú služby v rámci SEAT Service Mobility poskytované bezplatne a tak máte zaručený kompletný a spoľahlivý rozsah 

asistenčných služieb na cestách, a to kdekoľvek v krajinách Európskej únie. Dokonca aj v prípade nehody, odcudzenia vozidla či natankovania nesprávneho

paliva je služba SEAT Service Mobility vždy k dispozícii, a to 7 dní v týždni 24 hodín denne.

0800 156 885 (zo zahraničia: +421 2 492 05 952)

V rámci Service mobility máte nárok na:

● náhradné vozidlo

● pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie

   cestovných nákladov spojených s vyzdvihnutím vozidla

● náhradné ubytovanie

● krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste

Záruka/garancia

Automaticky Vám prinášame 2 - ročnú záruku vo Vašom novom vozidle značky SEAT, ktorá poskytuje plné krytie na území Európskej únie bez obmedzenia

kilometrov. 

12 rokov záruka na prehrdzavenie z vnútra

Chceme, aby ste si automobil SEAT užívali čo možno najdlhšie. Preto okrem 3-ročnej záruky na lak poskytujeme 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu z vnútra.

Modely značky SEAT majú plne-pozinkovanú karosériu čo ich činí odolnými voči všetkému, čo na vás prírodné živly môžu zoslať.

SEAT Finance

Značkové financovanie pripravené špeciálne pre automobily značky SEAT. Naše vozidlá poznáme najlepšie, a preto vám pri ich financovaní dokážeme pripraviť

tie najlepšie podmienky. Financovanie vozidiel značky SEAT je možné prostredníctvom úveru alebo lízingu.

Pre bližšie informácie a podmienky kontaktujte vášho predajcu SEAT alebo navštívte https://www.vwfs.sk/financovanie-znaciek/seat.

Upozornenie:

Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky SEAT.

Všetky uvedené ceny v tomto dokumente sú nezáväzne odporúčané ceny v EUR a zahŕňajú 20% DPH. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien bez upozornenia.

Bonusy nie je možné vyplatiť v hotovosti a vzťahujú sa len na kúpu nového vozidla.

Uvedené výbavy zodpovedajú aktuálnemu modelovému roku. Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť.

Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
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ZÁRUKA NA PREHRDZAVENIE Z 
VNÚTRA 12 ROKOV

NÁHRADNÉ
VOZIDLO

SEAT SERVICE
MOBILITY

ORIGINÁLNE DIELY
SEAT

ORIGINÁLNE VÝMENNÉ
DIELY SEAT

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO SEAT

SIEŤ SERVISOV
SEAT

STAROSTLIVOSŤ O
ZÁKAZNÍKOV



Cenník SEAT Ibiza (neakciový)

Motor Výkon (kW/k) Prevodovka Kód Cenníková cena

Style

1,0 ECO TSI 95 70 / 95 manual 5 st. KJ12SV21

1,0 ECO TSI 110 81 / 110 manual 6 st. KJ12RX21

1,0 ECO TSI 110 automat 81 / 110 DSG 7 st. KJ12RZ21

1,0 TGI 90 66 / 90 manual 6 st. KJ12MX21

XCELLENCE

1,0 ECO TSI 95 70 / 95 manual 5 st. KJ14SV21

1,0 ECO TSI 110 81 / 110 manual 6 st. KJ14RX21

1,0 ECO TSI 110 automat 81 / 110 DSG 7 st. KJ14RZ21

1,5 TSI 150 EVO automat 110 / 150 DSG 7 st. KJ14LZ21

1,0 TGI 90 66 / 90 manual 6 st. KJ14MX21

FR

1,0 ECO TSI 110 81 / 110 manual 6 st. KJ15RXST

1,0 ECO TSI 110 automat 81 / 110 DSG 7 st. KJ15RZST

1,5 TSI 150 EVO automat 110 / 150 DSG 7 st. KJ15LZST

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH

Sériová výbava SEAT Ibiza

STYLE XCELLENCE /navyše oproti STYLE
Elektronický stabilizačný program ESC, ABS, ASR, multi-kolízna brzda Systém rozpoznania únavy vodiča

XDS elektronická uzávierka diferenciálu (pre motory nad 100k) Tempomat

FRONT ASSIST systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom Parkovacie senzory vzadu

City emergency systém mestského núdzového brzdenia Bezkľúčový prístup KESSY a štartovanie vozidla tlačidlom "Heartbeat" 

Systém rozpoznania chodcov Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare

Asistent rozjazdu do kopca, TSM (trailer stability management) stabilizácia prívesu Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou Luxusné sedadlá XCELLENCE

Predné bočné a hlavové záclonové airbagy vpredu aj vzadu

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách  

Zadné kotúčové brzdy (pre motory nad 100k) Kožou potiahnutý multifunkčný volant s logom XCELLENCE s prešívaním MYSTIC

Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás Obklad palubnej dosky a lišty v obkladoch dverí lakované v perleťovej bielej

Obmedzovač rýchlosti bez tempomatu Lakťová opierka vpredu

SEAT CONNECT - Safety & Service +  Remote access,  služby Safety na 10 rokov Príručná sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdca

    + služby Remote access na 1 rok Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

eCall -  systém núdzového volania nezávislý od mobilného telefónu, Čierny strop interiéru

    vyžadujúci pokrytie signálom mobil. Operátorov Hliníkové lišty prahov s nápisom Xcellence

3x výškovo nastaviteľná opierka hlavy vzadu Elektricky ovládané zadné okná

3x 3-bodový bezpečnostný pás vzadu Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

4x Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách s Top Tether Svetelný a dažďový senzor

Radio Media System Color, s 6,5" farebným dotykovým displejom, 6 reproduktorov Vyhrievané, elektricky nastaviteľné a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Digitálny príjem autorádia Kryty spätných zrkadiel vo farbe Atom Grey

 1 USB port typ C Dvojitá optika predných svetlometov s LED denným svietením

Bluetooth handsfree mobilné pripojenie Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

Palubný počítač s 3,5" multifunkčným displejom v združených prístrojoch Zadné svetlá s LED technológiou

Ukazovateľ vonkajšej teploty Chrómové lišty okolo bočných okien 

Klimatizácia s peľovým a prachovým filtrom 15" zliatinové disky "Enjoy" 20/1, pneumatiky 185/65 R15

Kožou potiahnutý multifunkčný volant, radiaca páka a páka ručnej brzdy FR /navyše oproti STYLE

Kľučky predných dverí v interiéri a prvky ovládania s chrómovým dizajnom

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

El. ovládané predné okná s ochranou proti privretiu a funkciou "one-touch" Systém rozpoznania únavy vodiča

Imobilizér Tempomat

2x sklápateľný kľúč k vozidlu s diaľkovým ovládaním Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s funkciou AirCare

Lampička na čítanie vodič + spolujazdec Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Zrkadielko v slnečnej clone vodiča aj spolujazdca (u vodiča + držiak na kartu) Športové sedadlá FR s červeným prešívaním

Vnútorné spätné zrkadlo s clonou

Držiak na poháre vpredu                 

Sklopný kryt batožnového priestoru Kožený športový multifunkčný volant s dizajnom a logom FR a červeným prešívaním

Stierače s cyklovačom Obklad palubnej dosky z imitácie kože čiernej farby

Stierač zadného okna s ostrekovačom Ozdobné lišty v interiéri na palubnej doske a dverách lakované vo farbe Ice metal

Tónované sklá okien Čierny strop interiéru

Dvojitá optika predných svetlometov s automatickým denným svietením Elektricky ovládané zadné okná

Zadné hmlové svetlá Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Nárazníky lakované vo farbe karosérie   Svetelný a dažďový senzor

Vonkajšie kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie Vyhrievané, elektricky nastaviteľné a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

Mriežka chladiča v lesklej čiernej farbe Dvojitá optika predných svetlometov s LED denným svietením

Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, delené 1/3 - 2/3 Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

15" oceľové disky kolies "Urban" (20/1), s puklicami a pneumatikami 185/65 R15 Zadné svetlá s LED technológiou

Plnohodnotné rezervné koleso (okrem modelu 1,0 TGI) Ozdobné lišty predných hmlových svetiel a kryty spätných zrkadiel v čiernej farbe

Sada náradia

17" zliatinové disky "DYNAMIC" 20/2, pneumatiky 215/45 R17

Dojazdové rezervné koleso
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Nárazníky s dizajnom FR, exkluzívny zadný spojler FR + dizajnové dvojité výduchy výfuku integrované do 

zadného nárazníka   

20 780

20 800

Interiérové LED osvetlenie stredovej konzoly, priestoru pre nohy a dverných panelov (vo dverách možnosť 

meniť bielu a červenú farbu)

Interiérové LED osvetlenie stredovej konzoly, priestoru pre nohy a dverných panelov (vo dverách možnosť 

meniť bielu a červenú farbu)

18 060

15 690

16 010

17 480

19 970

17 270

17 920

19 390

17 940

19 410

SEAT Drive profile:                     

- nastavenie odozvy riadenia            

- nastavenie odozvy plynového pedálu    

- nastavenie prevodovky (pre DSG)

- režimy: Comfort, Eco, Sport, & Individual


