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Motor

Style

Xcellence

FR-Line

Akciový balík predĺženej záruky na 5 rokov/100 000 km 0

       Sériová  výbava, ponuka akčných balíkov výbav a ponuka výbavy na želanie platí podľa normálneho cenníka SEAT Alhambra
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Cenník skladových vozidiel Alhambra Family

Výkon

(kW/k)
Prevodovka Kód

Cenníková 

cena

Akciová cena 

Family 1

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 7114GXF2 + $FA 41 460 40 060

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 7114GYF2 + $FA 42 310 40 910

900

6-st. 7112GX22 + $FA 38 060 34 660

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 7112GY22 + $FA 39 780 36 380

1,4 TSI 150 110 / 150 6-st. 7114GX22 + $FA 39 300 35 900

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 7114GY22 + $FA 40 190 36 790

1,4 TSI 150 110 / 150

SEAT Alhambra už od 540 EUR mesačne s akontáciou 
iba 3 466 EUR s DPH 2



Motor

Style

Xcellence

FR-Line

Akciový balík predĺženej záruky na 5 rokov/100 000 km 0

PW1

P7A

WD3

PK5

PXE

PAS

PW1

P7A

WD3

PCD

PXE

PAS

PCP
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6-st. 7112GX22

1,4 TSI 150 110 / 150

38 060

39 780

39 300

-1 102

Parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu

Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním 

do zákruty

2 216

6-st.

Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných 

svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla

7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného 

pásu pre 7-miestne prevedenie, koberčeky pre 3. rad sedadiel, prihrievač, 

zosilnené stabilizátory vpredu

Technology pack I: vonkajšie spätné zrkadlo na strane spolujazdca s 

parkovacou funkciou, zásuvka na 230 V

40 190

41 460

42 310

Cenník skladových vozidiel SEAT Alhambra

Výkon

(kW/k)
Prevodovka

7114GX22

110 / 150 6-DSG 7114GY22

Kód

1,4 TSI 150 automat 110 / 150 6-DSG 7112GY22

1,4 TSI 150 automat

Cenníková cena

1,4 TSI 150 110 / 150

1,4 TSI 150 110 / 150

7114GYF2

Zvýhodnené balíky výbav           platia aj pre akčné modely Family

BONUS
Zvýhodnená 

cena balíka

Cenníková 

cena

1,4 TSI 150 automat 110 / 150

7114GXF2

6-DSG

6-st.

Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných 

dverí

Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním 

do zákruty

3 318

Balík 

EXCLUSIVE      
(P27) pre XC

4 170 -1 165 3 005

Winter pack I

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred 

odtiahnutím

Cargo pack - súbor sietí pre zaistenie batožiny

Balík 

STYLE PLUS 
(P25) pre STYLE

7-miestne prevedenie (2+3+2)

Technology pack I: vonkajšie spätné zrkadlo na strane spolujazdca s 

parkovacou funkciou, zásuvka na 230 V

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred 

odtiahnutím



Style
Bezpečnosť • Parkovacie senzory vpredu a vzadu

• 7x airbag (2x čelný, 2x bočný, 2x hlavový, kolenný airbag vodiča) • Zadná parkovacia kamera

• Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie • Vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané, el. nastaviteľné, sklápateľné,

• Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás v 1. rade    s integrovanými LED smerovkami

• 5x 3-bodový bezpečnostný pás, vpredu výškovo nastaviteľný • Halogénové svetlomety s dvojitou optikou vpredu

• Elektromechanický posilňovač riadenie s premenlivým účinkom • Svetlá pre denné svietenie s funkciou "Coming home"

• Elektronický stabilizačný program ESC • Predné svetlá do hmly s prisvetlovaním zákrut

• Asistent núdzového brzdenia, multikolízna brzda • Zadné LED svetlá a LED osvetlenie EČV vzadu

• Front assist - výstraha pred nárazom spredu s núdzovým brzdením • Osvetlenie priestoru okolo vozidla

• Tempomat • Tepelne izolačné sklá

• Lane assist - systém udržiavania v jazdnom pruhu • Zadné bočné posuvné dvere

• Systém pre sledovanie mŕtveho uhla - "Blind spot detection" • Strešné lišty, čierne

• Systém pre sledovanie dopravných značiek Interiér

• Systém na kontrolu okolia pri cúvaní • Komfortné sedadlá vpredu, výškovo nastaviteľné s bedernou opierkou

• Senzor pre rozpoznanie únavy vodiča • Sedadlo vodiča s elektricky nastaviteľným operadlom

• Detská poistka pre zadné dvere elektricky ovládateľná vodičom • Opierky hlavy vpredu výškovo a sklonovo nastaviteľné

• ISOFIX (3x pre zadné sedadlá; s Top Tether) • Sedadlo spolujazdca sklopiteľné, funkcia stolíka ( nie pre PL4, PL8 a WL1 )

• Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách • Sklopné stolíky na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Komfort • Odkladacie priestory pod prednými sedadlami

• Climatronic - automatická 3-zónová klimatizácia • Lakťová opierka vpredu, pozdĺžne a výškovo nastaviteľná,

• Ukazovateľ vonkajšej teploty        s odkladacou schránkou

• Dažďový a svetelný senzor • Schránka pred spolujazdcom uzamykateľná a klimatizovaná

• Elektricky ovládané okná • Odkladací priestor v prístrojovej doske a stropnej konzole

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • Odkladací priestor vo dverách (v predných pre 1,5 l fľašu)

• Komfortné blikanie (3x na jedno stlačenie) • Odkladacie priestory v podlahe v 2. rade sedadiel

• Multifunkčný displej s palubným počítačom • Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

• Signalizácia otvorených dverí • 3 delené, samostatne posuvné sedadlá vzadu, nastavenie

• Elektronická parkovacia brzda (DSG s asistentom rozjazdu do kopca)       sklonu operadiel, funkcia "Easy fold"

• 12 V zásuvka vpredu (3 x pre 5-miestne a 2 x pre 7-miestne • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný volant

       prevedenie) a 12 V zásuvka v priestore pre batožinu • Volant a radiaca páka potiahnuté kožou (iba pre DSG)

• SEAT Media system Plus: rádio, 6,5" obrazovka s dotykovým • Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

     ovládaním, CD prehrávač s podporou MP3 a WMA, slot na SD kartu, • Slnečné clony s make-up zrkadlami a osvetlením

     rozhranie Aux-IN a USB, 8x reproduktor, Bluetooth hands-free • Roletky na oknách zadných dverí

• Digitálny príjem autorádia • 4x držiak na poháre (6x pre 7-miestne prevedenie)

• Navigácia s kartografickými dátami na SD karte • Dodatočné odkladacie priestory v priestore pre batožinu

Exteriér • Nastaviteľný a odnímateľný kryt batožinového priestoru

• 16" zliatinové disky "IZAROS" 6,5J x 16, pneu. 215/60 typu contiseal • 4x háčik v priestore pre batožinu

• Systém Štart/Stop s rekuperáciou

Xcellence /navyše oproti Style
• Chrómové prvky v interiéri • Pochrómované orámovanie okien a strešné lišty

• Poťahy špecifické pre Xcellence • Tmavo tónované okná od B-stĺpika

• 17" zliatinové disky "DYNAMIC" (48/2), pneumatiky 225/50 • Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla

FR /navyše oproti Xcellence
• Winter pack I: Vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných • Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny 

    svetlometov, vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla • Poťahy - čierna Alcantara s červeným prešívaním a logom FR-LINE

• 7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého • Logo FR na volante

   bezpečnostného pásu pre 7-miestne prevedenie,  koberčeky pre • Kožený volant a radiaca páka s červeným prešívaním

   3. rad sedadiel, prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu • Chromové prahové lišty s logom FR-LINE

• Technology pack I: vonkajšie spätné zrkadlo na strane • Polep vozidla s dizajnom FR-LINE  (na želanie bez polepu)

   spolujazdca s parkovacou funkciou, zásuvka na 230 V • Kryty vonkajších spätných zrkadiel co farbe sivá Atom

• El. ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí • Označenie FR-LINE na mriežke chladiča a na zadných dverách

• Bi-xenónové svetlomety s ostrekovačmi a s natáčaním do zákruty • 18" zliatinové disky vo farbe sivá Atom

• Alarm s kontrolou interiéru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím
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Sériová výbava Alhambra



< - v sérii

o - na želanie

- - nedostupné
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1 388

o o

2 155 o

60 o o

Adaptívny podvozok DCC  (nie s PAE a PUK) 

o

o

<

o

225

<

PCP 290

Fajčiarska výbava

86 o

PFU

o

PDC

PY9

1 detská sedačka (v 2. rade, vpravo)

2 detské sedačky (v 2. rade, vpravo a vľavo)

7-miestne prevedenie (2+3+2), signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu, koberčeky pre 3. 

rad sedadiel, prihrievač, zosilnené stabilizátory vpredu
827

W5N 510

265 o

PLT

o

612

PAE 579 o

PDJ

oo

o o

PL8 681 - o

W4N

o o

<

oPL4

o

-

o

o

-

1 119

-

-

-

-

Masážne sedadlo vodiča s pamäťou, vyhrievané (bez sklápacieho operadla sedadla 

spolujazdca,  bez odkladacích priestorov pod prednými sedadlami) (nie s PLT, PL8, pre Style len s 

WL1)

1 037

-2 429

o

18" zliatinové disky "AKIRA", pneumatiky 225/45, športový podvozok (vrátane bezpečnostných 

skrutiek)

PUB 426

-PUK

Kolesá a podvozky

-

Kód

Sedadlá

o o

WD3

152

o

Interiér a komfort

<

o

oPDR 148

o

537PK5

575 o

-

Light assist FLA - asistent diaľkových svetiel (iba s WD3)

Bi-xenónové svetlomety, ostrekovače svetlometov, svetlomety s natáčaním do zákruty

Adaptívny tempomat ACC

Parkovací asistent vrátane parkovacích senzorov vpredu a vzadu

o

Cena Style

o

Bezpečnosť, asistenčné systémy a osvetlenie

FR-Line

PXE 1 116 o

PA8

Výbava na želanie 

Xcellence

PQS <

oBočné airbagy vzadu

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Keyless system)(pri konfigurácií auta bez alarmu sa 

objednáva ako PQC)
<443

245 o o

Technology pack I: vonkajšie spätné zrkadlo na strane spolujazdca s parkovacou funkciou, 

zásuvka na 230 V (iba s PDR)

o
PAC

o

o

o

PW1 405 o o <

o o

o

-

Sada na opravu pneumatík (kompresor a tesniaci prípravok)

Automatická regulácia výšky zadnej nápravy (nie s PUK,  PDC, PDJ)

18" zliatinové disky "AKIRA", pneumatiky 225/45, športový podvozok (vrátane bezpečnostných 

skrutiek)

o

o

28

SEAT Full link (Mirror link) (vyžaduje PLP alebo balík Reference Plus alebo Navi system)

Winter pack I: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetlometov, vyhrievané dýzy 

ostrekovačov čelného skla (nie s WL1)

17" zliatinové disky "DYNAMIC" 48/1 pneumatiky 225/50 (vrátane bezpečnostných skrutiek)

Adaptívny podvozok DCC + 18" zliatinové disky "AKIRA", pneumatiky 225/45, športový podvozok 

(vrátane bezpečnostných skrutiek)

-

o

o o

-

o

WL1

475 o o

P7A

PI0 2 634 -

206

-

PUK

Programovateľné nezávislé kúrenie

o

-

PMK 188

o o

PRC

Poťah sedadiel - Alcantara, masážne sedadlo vodiča, elektricky nastaviteľné s pamäťou, 

vyhrievané, farba interiéru - čierna ( bez sklápacieho operadla sedadla spolujazdca, bez 

odkladacích priestorov pod prednými sedadlami ) (nie s PLT, PL4)

Poťah sedadiel - Alcantara, vyhrievané, športové predné sedadlá, farba interiéru - čierna (bez 

sklápacieho operadla sedadla spolujazdca, bez odkladacích priestorov pod prednými 

sedadlami)  (nie s PL4, PL8)

Kožené poťahy sedadiel, predné sedadlá športové, elektricky nastaviteľné (12-smerovo, vodičove 

s pamäťou) a vyhrievané, ostrekovače svetlometov, vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla, 

elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá (bez sklápacieho operadla sedadla spolujazdca, 

bez odkladacích priestorov pod prednými sedadlami) (nie s PW1) 

Kožené poťahy sedadiel, predné sedadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, vodičove s 

pamäťou a masážnou funkciou, ostrekovače svetlometov, vyhrievané trysky ostrekovačov 

čelného skla, elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá (bez sklápacieho operadla sedadla 

spolujazdca, bez odkladacích priestorov pod prednými sedadlami) (nie s PW1)

o

o

Cargo pack: súbor sietí pre zaistenie batožiny o

PPH

o

Odkladacie priestory v stropnom paneli (nie s PTC) o



< - v sérii

o - na želanie

- - nedostupné
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     cena pre FR-line / v kombinácii s balíkom Exclusive

Tmavo tónované okná od B-stĺpika

Okná, zrkadlá a exteriér

Cena

<

o

Style Xcellence

PCO

Easy Open System - Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných 

dverí + virtuálny pedál (vyžaduje PQS/PQC)

Chrome pack: strešné lišty chrómové, chrómové orámovanie okien PIB

290 o

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

obmedzenia počtu km.)

Lak karosérie: základný

o

PAS o

Ostatné

Ťažné zariadenie

FR-Line bez vonkajších nálepiek PFQ

WGR 891

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

obmedzenia počtu km.)

0 -

900

347

0

Výbava na želanie 

PCD 1 099

<

<

Panoramatické strešné okno, elektrické ovládanie (nie s PRC)

Elektrické ovládanie a dovieranie posuvných dverí a zadných výklopných dverí

o

FR-Line

579 o <

1 027

<

o o

ooPTC

PHB 1 287

o

o

YW9

-

o o

akciová cena 552,- EUR1 026

o

<

akciová cena 0,- EUR

-

YW8

PHB 189 o o o

o

650 o

o

o

o

Technické údaje 

o

Lak karosérie: nemetalizovaný

Lak karosérie: metalizovaný

296 o o

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím

Kód

o



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.

V rámci Service mobility máte nárok na:

● náhradné vozidlo

● 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 vyššie uvedené ceny/zľavy sú len odporúčané ceny/zľavy (v EURO s DPH 20%) pre zákazníka a majú len informatívny a nezáväzný charakter. 

Pre konkrétnu ponuku kontaktujte prosím svojho autorizovaného obchodného partnera.  Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách,

ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca značky SEAT.

Prípadné 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 cien a výbav bez predchádzajúceho upozornenia.
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● pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie cestovných nákladov 

spojených s vyzdvihnutím vozidla

1 Výška výhody/zľavy akciového modelu Family je odporúčaná a je závislá od stupňa výbavy a motorizácie.  Cenové zvýhodnenie je odpočítané od cenníkovej ceny. 

Platí iba u zúčastnených SEAT autorizovaných obchodníkov do vypredania skladových vozidiel. Všetky uvedené ceny sú v EURO a obsahujú DPH 20%.

2 Modelový príklad financovania pre produkt SEAT Flexi 2022 a pre model SEAT Alhambra Style Family 1,4 TSI 150 v cenníkovej cene 34 660,00 € vrátane DPH, pri 

úrokovej sadzbe 2,49 %, dĺžke úveru 60 mesiacov, výške poskytnutého úveru 31 194,00 € a pri 10 % akontácií (3 466,00 €) s ročným nájazdom 15 000 km. Počet 

splátok 60, prvých 59 splátok je vo výške 539,42 €, posledná splátka je vo výške 10 202,60 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a 

poistenie finančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 6,79 %. Celková čiastka k úhrade s poistením 45 494,39 €. Uvedené 

sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

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

SEAT Služby

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


