
TECHNOLOGY TO ENJOY
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Originálne príslušenstvo



Keď dizajnérka značky SEAT sedela vo svojom štúdiu a premýšľala nad novým 

modelom, myšlienky jej zamestnávala rodina, dni strávené na vidieku a slnkom 

naplnené dovolenkové dni. Následný rozvoz detí do školy či na tanečný krúžok 

a futbalový tréning, nákupy v supermarketoch i nákupných centrách. 

Nezabudnuteľné zážitky… Pre niekoho možno len snenie, my to však nazývame:

TECHNOLOGY TO ENJOY

VYROBENÁ PRE ŽIVOT
Veľká, inteligentná, milá a neuveriteľne všestranná. Alhambra, ktorá sa pýši výhrou 

viacerých titulov, je pripravená na všetko.

Vnútri je takmer neobmedzene prispôsobiteľná a mimoriadne pohodlná. 

Zvonka disponuje líniami, ktoré môžu ľahko konkurovať niektorým jej športovejším 

súrodencom. Úsporný výkon a ľahkú manipuláciu dopĺňa najmodernejšia 

technológia a bezpečnostné prvky.

To je Alhambra. Jedinečné viacúčelové vozidlo vyrobené pre skutočný život.



CHRÓMOVÁ LIŠTA DVERÍ 
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
7N5071360

OZDOBNÉ 
PRVKY 
EXTERIÉRU
Jedinečná na prvý pohľad

Nová SEAT Alhambra – pôsobivá rodinná mini dodávka. Ten rozdiel 

sa nedá prehliadnuť. A pridaním SEAT Originálneho príslušenstva 

bude ešte impozantnejšia. Chrómová lišta dverí batožinového 

priestoru a kryty zrkadiel jej dodávajú jedinečnú iskru, ktorá zaujme 

hneď na prvý pohľad.

CHRÓMOVÉ SPÄTNÉ ZRKADLÁ.
7N5072530

OCHRANNÁ FÓLIA NAKLADACEJ HRANY
Ochranná fólia nakladacej hrany 

Alhambra 10>, transparentná
7N5061197



ŤAŽNÉ ZARIADENIE.
Rozšírte prepravnú kapacitu vašej SEAT Alhambry. 

Toto originálne príslušenstvo SEAT sa ľahko namontuje 
a odmontuje a umožňuje vám bezpečné ťahanie všetkých 

druhov prívesov.  
Odstrániteľné: 7N5092101A

STREŠNÝ BOX, 450 L.
S dvojitými plastovými stenami odolnými voči poveternostným vplyvom. S aerodynamickým tvarom 

optimálnym vo veternom tuneli. Inštalácia je jednoduchá vďaka rýchlemu ukotveniu. Otvára sa 
na pravej strane. Nie je kompatibilný s posuvnou strechou.

000071180A

NOSIČ LYŽÍ.
Vyrobený z hliníka. Musíte iba otvoriť nosič, umiestniť lyže na svoje miesto a zacvaknúť nosič späť na svoje miesto. 

Vďaka veľkým tlačidlám pre otváranie sa montážny systém môže ovládať aj keď máte oblečené tenšie rukavice.
S bezpečnostným zámkom proti krádeži.

Pre maximálne 4 páry lyží alebo 2 snowboardy: 3B0071129F 
Pre maximálne 6 párov lyží alebo 4 snowboardy: 3B0071129G

NOSIČ SURFU.
Náklad je chránený prostredníctvom gumených plôch pre predmety ako napríklad surfové dosky.
000071120HA

ZÁKLADNÝ STREŠNÝ NOSIČ. 
Ľahký strešný nosič s jednoduchou montážou na bočné nosníky 

vašej SEAT Alhambry. Predstavuje základ pre namontovanie 
strešného boxu, nosiča lyží alebo nosiča bicyklov. Dodáva sa 

s bezpečnostným zámkom proti krádeži. 
7N5071151 

PREPRAVA
SEAT Alhambra zvládne všetko

Keď naštartujete, nezáleží už na tom, aký náklad veziete. 

Či sa chystáte na príjemný rodinný výlet alebo máte namierené 

za poriadnym dobrodružstvom, SEAT Alhambra prichádza 

s mnohými Originálnymi riešeniami na prepravu vašej batožiny. 

Strešné nosiče, ťažné zariadenia, nosiče lyží či surfu, vrchné 

alebo zadné nosiče bicyklov. SEAT Originálne príslušenstvo 

s ľahkosťou namontujete a môžete vyraziť na cesty.



NOSIČ BICYKLA.
Spolu so strešným nosičom môžete bezpečne previezť bicykel na streche vozidla. S aerodynamickým rámom 
na prepravu bicykla, v ktorom sa bicykel udrží sám a máte voľné ruky pre nastavenie kolies a rámu. 
6L0071128A

NOSIČ BICYKLA.
Môžete bezpečne prepraviť až tri bicykle a ušetriť miesto. Kompletná predmontáž vám umožňuje 

rýchlu a ľahkú inštaláciu. Nosič bicykla sa dodáva s bezpečnostným zámkom proti krádeži.
7N5071104

K dispozícii aj NOSIČ BICYKLA NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE.
Na 2 bicykle: 000071128B / Sada rozšírenia pre 3. bicykel: 000071128C

INTERIÉROVÝ NOSIČ BICYKLA.
Využite priestranný interiér SEAT Alhambra (iba pre 

vozidlá so 7 sedadlami). Môžete previezť dva
bicykle, ako napríklad horské alebo mestské bicykle.

Jeho montážny systém je rýchly a jednoduchý, koleso 
sa umiestňuje do nastaviteľných upínačov a systém sa 

dokonale prispôsobí rámu a pneumatike bicykla.
7N5071134

NOSIČ BICYKLA
Hory, terén či mesto… Keď ste si už vybrali cieľ cesty, SEAT 

Alhambra bez problémov bezpečne a prakticky prevezie vaše 

bicykle, aby ste si vy mohli užívať jazdu.



BATOŽINA 
PRE CELÚ RODINU
Veľký priestor pre všetkých a pre všetko

Tri rady sedadiel pohodlné pre deti, rodičov i starých rodičov. K dispozícii máte 

2430 litrový priestor interiéru, ktorý si môžete prispôsobovať podľa vašich potrieb 

a predstáv.

Nevytvorili sme však pre vás iba obyčajný priestor. Vytvorili sme priestor, v ktorom 

je radosť byť. SEAT Alhambra v sebe spája pohodlie i funkcionalitu. Ergonomické, 

kožené alebo textilné čalúnené sedadlá sa postarajú o pohodlie. Panoramatická 

posuvná strecha zasa zabezpečí krásny pohľad z inej perspektívy. 

Veľká zvnútra. Veľká zvonku. Veľký priestor. To je nová Alhambra.



OCHRANNÁ VONKAJŠIA PRAHOVÁ LIŠTA 
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE S LASEROM 

VYRYTÝM LOGOM.
Vyrobená pre ľahkú montáž a zabezpečenie 

vstupu do vozidla.
7N5071300 

ČIERNA VONKAJŠIA PRAHOVÁ LIŠTA S NÁPISOM ALHAMBRA.
Najatraktívnejší spôsob ochrany vašich dverí pred 

poškriabaním.
7N5061197B

HLINÍKOVÉ PEDÁLE S PROTIŠMYKOVOU GUMENOU PLOCHOU A OPIERKOU NOHY.
Navrhnuté pre zaručenú krásu a bezpečnosť. Poskytuje ochranu a podstatne pohodlnejšiu jazdu. 

Pedále: 7N5064200
Opierka nohy: 1P9071750

INTERIÉR
Interiér, ktorý nikoho nenechá chladným

Originálne príslušenstvo SEAT Alhambra je aj pre interiér 

navrhnuté tak, aby ulahodilo každému vkusu. Od športových 

pedálov až po opierky nôh. Kvalita a jedinečný charakter 

detailov špecifické práve pre vaše vozidlo.

VONKAJŠIA PRAHOVÁ LIŠTA S ČIERNOU FÓLIOU A DEKORATÍVNYMI STRIEBORNÝMI PÁSMI.
Zabezpečuje nový vizuálny vzhľad vozidla a pritom ho chráni pred poškriabaním. Lišta je navrhnutá 
a vyrobená tak, aby dokonale sedela do vášho vozidla. Ľahko sa namontuje. Sada štyroch líšt sa dodáva 
pre predné a zadné prahy.
7N5071310



MULTIMÉDIÁ
Najlepšie informácie a zábava 
pre dokonalý výlet

Pokrokové informačné systémy vášho vozidla SEAT Alhambra 

v kombinácii s vašou destináciou v najlepších možných 

podmienkach. Nájdete najmodernejšiu generáciu navigácií, ktoré 

vám umožňujú vykalkulovať vašu trasu, pričom zábavné systémy 

urobia váš výlet nezabudnuteľným. Alebo prepojenia, ktoré vám 

umožňujú ovládania vašej obľúbenej hudby z rádia alebo jej 

počúvanie cez reproduktory Alhambra.

ADAPTÉR PRE MINI USB. 
Na pripojenie akéhokoľvek mini USB zariadenia. 
Umožňuje prehrávanie hudby cez reproduktory vozidla 
a displej rádia funguje ako obrazovka na sledovanie 
zoznamu skladieb.
7N5051510

MULTIMEDIÁLNY AUX-IN ADAPTÉR. 
Na pripojenie zariadení, ktoré majú pomocný zvukový výstup (3,5 mm zásuvný 

kontakt) ako na slúchadlá. Budete môcť počúvať vašu obľúbenú hudbu cez 
reproduktory vozidla.

7N5051510A

ADAPTÉR PRE IPOD ®. 
Umožňuje vám pripojenie a ovládanie iPod ® prostredníctvom rádia 

vo vozidle. Počúvajte vašu obľúbenú hudbu cez reproduktory vozidla 
s čistou kvalitou zvuku.

7N5051446

TOMTOM® XXL EUROPE CLASSIC.
TomTom® XXL prichádza s jednoduchým systémom 
pre spustenie navigácie a technológiou Map Share™ 
s najnovšími aktualizáciami máp. Umožňuje hlasové 
označenie názvu ulice a upozornenie na meranie 
rýchlosti radarom alebo kamerou. Používa systém 
IQ Routes™ pre vypočítanie najrýchlejšej trasy 
za každých okolností. Sklopný montážny systém 
EasyPort znamená, že si zariadenie môžete zobrať 
so sebou vo vrecku.
000051818BB 

TOMTOM® START 60.
Vždy jazdíte s najaktuálnejšími mapami. Dostanete sa 
do vášho cieľa rýchlejšie s bezplatnými Mapami 
Lifetime. Počas životnosti vášho produktu si každý rok 
môžete stiahnuť 4 a viac úplných aktualizácií máp 
do vášho zariadenia. Dostávate všetky aktualizácie 
cestnej siete, adries a Bodov záujmu. S mimoriadne 
veľkou 6" obrazovkou nový TomTom® Start 60 
predstavuje bezpečnú a jednoduchú navigáciu.
/  BEZPLATNÉ denné zmeny máp z komunity Map Share™.
/  Vašu trasu vidíte lepšie na zatiaľ najnovšej 

a najostrejšej obrazovke TomTom®.
/  Väčšie tlačidlá zjednodušujú interakciu.
/  Zariadenie môžete namontovať na čelné sklo alebo 

na palubnú dosku – podľa toho, čo vám najviac 
vyhovuje.

000051818BD

TOMTOM® VIA 130.
Vždy jazdíte s najaktuálnejšími mapami. Dostanete sa 
do vášho cieľa rýchlejšie s bezplatnými Mapami 
Lifetime. Počas životnosti vášho produktu si každý rok 
môžete stiahnuť 4 a viac úplných aktualizácií máp 
na vašom zariadení. Dostávate všetky aktualizácie 
cestných sietí, adries a Bodov záujmu.
Nový TomTom® Via 130/135 vám umožňuje ovládať 
zariadenie iba pomocou vášho hlasu, držať ruky 
na volante a sústrediť sa na cestu. Navigácia je tým 
pádom bezpečná a bez stresu.
/  BEZPLATNÉ denné zmeny máp z komunity Map Share™.
/  Volajte počas jazdy pomocou sady Handsfree.
/  Nikdy nemiňte odbočku vďaka Advanced Lane 

Guidance.
000051818BF



BLUETOOTH® MKI 9100.
Zariadenie handsfree s displejom, ktorý zobrazuje Informácie o volajúcej 
osobe alebo vybrané funkcie (hudba, iPod®, atď. ). Potláča aj hluk a ozveny 
počas konverzácie bez ohľadu na prostredie.
*Slovenčina nie je dostupná.
000051466A

BLUETOOTH® MKI 9000.
Umožňuje konverzáciu s čistým zvukom vďaka dvojitému vonkajšiemu 
mikrofónu a softvéru pre minimalizáciu hluku a ozvien. Jeho univerzálne 
konektory vám takisto umožňujú počúvanie obľúbenej hudby vo vozidle 
SEAT a ovládanie samostatným diaľkovým ovládaním.
* Slovenčina nie je dostupná.
000051466B

DVE 9" OBRAZOVKY DVD PREHRÁVAČA.
Prenosný DVD prehrávač s prijímačom TDT a nastaviteľným sklonom 
obrazovky. Prehráva nasledovné formáty: DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4, 
DVIX a XVID. Rovnako umožňuje načítanie kariet SD, MS a MMC.
000051815J

SADA DVOCH 7" OBRAZOVIEK.
Integrované reproduktory, diaľkové ovládanie a protivibračný systém 
zabezpečuje ostrý obraz počas jazdy. Prehráva nasledovné formáty: 
DVD, CD, WMA, Picture CD, HDCD, MPEG4 a MP3.
000051232C

BLUETOOTH® MINIKIT PLUS.
Ultrakompaktné zariadenie Handsfree s dĺžkou len 13 mm a hmotnosťou 
83 g. S prístupom k 2500 kontaktom, vibrujúcou plochou obrazovkou 
a rozpoznaním hlasu pre hovory.
*Slovenčina nie je dostupná.
000051460H

MULTIMÉDIÁ
Všetko pre komfortnejšiu jazdu

Začnite vašu jazdu s ľahkosťou vďaka najvyspelejším zariadeniam 

na trhu. Systémy Bluetooth vám napr. umožňujú bezpečnejšiu 

jazdu aj počas hovoru prostredníctvom sady handsfree. Vaše ruky 

sa tak môžu plne venovať riadeniu. Maximálne pohodlie je tu 

zaručené.



SEAT ALHAMBRA

Detské sedačky Vek (približne) Hmotnosť Orientácia

PEKE G0 PLUS do 15 mesiacov do 13 kg

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS 9 mesiacov až 4 roky 9 až 18 kg

SEAT PEKE G3 PLUS 4 až 12 rokov 15 až 36 kg

SEAT PEKE G3 KIDFIX 4 až 12 rokov 15 až 36 kg

FAIR G0/1 ISOFIX do 4 rokov do 18 kg

BEZPEČNOSŤ 
PRE DETI
Deti sú vždy na prvom mieste

SEAT Alhambra je vybavená novým bezpečnostným systémom, 

vďaka ktorému si ani o tých najmenších pasažierov počas jazdy 

nemusíte robiť starosti. Všetky modely detských autosedačiek 

zodpovedajú bezpečnostným predpisom. Sú vyrobené 

z vysokokvalitných materiálov, vďaka čomu dlhodobo netrácajú 

svoj tvar. Poťahy sú odnímateľné, preto sa dajú jednoducho prať 

v práčke. Stále si pritom zachovávajú svoju farbu i textúru. 

SEAT detské autosedačky poskytujú vášmu dieťaťu v každom 

veku vyšší komfort a bezpečnosť a vám pokoj na duši.

PEKE G0 PLUS.
Vhodná pre hmotnostnú skupinu 0 + (až do 13 kg). 
Inštaluje sa pomocou bezpečnostných pásov vozidla 
alebo úchytkami ISOFIX so špecifickým podstavcom. 
Integrovaná rukoväť pre prenášanie a odnímateľná 
strieška. Poťah je snímateľný a umývateľný. 
000019907

ISOFIX ZÁKLADŇA PRE PEKE G0 PLUS RWF.
Pomocný rám sa uchytáva na karosériu vozidla 
a zaisťuje najlepšiu ochranu pre dieťa. Odpojte 
Peke G0 Plus pomocou jediného kliknutia, zatiaľ 
čo podstavec ostane uchytený vo vozidle.
000019230C

FAIR G0/1 ISOFIX.
Vhodná pre hmotnostné skupiny 0,0 + 
(až do 18 kg). Inštaluje sa so špecifickým 
podstavcom ISOFIX. Poťah je snímateľný 
a umývateľný.
000019230J

D ZÁKLADŇA FWF PRE FAIR G0/1 ISOFIX.
Pomocný rám sa uchytáva na karosériu 
vozidla a zaisťuje najlepšiu ochranu pre dieťa. 
Odpojte Fair G0/1 iSOFiX pomocou jediného 
kliknutia, zatiaľ čo podstavec ostane uchytený 
vo vozidle.
000019230F

SEAT PEKE G3 PLUS.
Vhodná pre hmotnostné skupiny II, III 
(15 kg – 36 kg). Inštaluje sa pomocou 
bezpečnostných pásov vozidla. Výškovo 
nastaviteľné operadlo. Poťah je snímateľný 
a umývateľný. 000019906E

SEAT PEKE G3 KIDFIX.
Vhodná pre hmotnostné skupiny II, III (15 kg – 
36 kg). Inštaluje sa pomocou bezpečnostných 
pásov vozidla alebo úchytkami ISOFIX spolu 
s bezpečnostnými pásmi vozidla. Výškovo 
nastaviteľné operadlo. Poťah je snímateľný 
a umývateľný. 000019904

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Vhodná pre hmotnostnú skupinu I 

(od 9 do 18 kg). Inštaluje sa pomocou 
bezpečnostných pásov vozidla alebo 

úchytkami ISOFIX.
Poťah je snímateľný a umývateľný.

000019909

BEZPEČNOSTNÝ PÁS TOP TETHER. 
Bráni prevráteniu sedačky dopredu pri čelnom 

náraze. Používa sa v kombinácii so sedačkou 
SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS. 

3R0019900 



OCHRANNÁ VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU.
Praktická a odolná: dokonale sa hodí do batožinového priestoru SEAT Alhambra a chráni horné kraje pred 

špinou a tekutinami, ktoré sa môžu rozliať. Protišmykový povrch, umývateľný.
Pre 5 sedadiel 7N5061170 / Pre 7 sedadiel 7N5061170A

PROTIŠMYKOVÁ VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU PRE 5 SEDADIEL.
Je svetlá, flexibilná a na mieru presne prispôsobená tvaru vozidla. Aj okraj poskytuje dostatočné 
zabezpečenie proti vlhkosti a špine, pričom protišmykové prevedenie pomáha predísť posúvaniu 
predmetov. Keď vanička batožinového priestoru nie je potrebná, môže sa jednoducho zrolovať a odložiť. 
7N5017221C

POPOLNÍK S KRYTOM.  
Pripája sa k strednému držiaku nápoja.

5N0857961 82V

SLNEČNÉ CLONY.
Ochráni pred slnečnými lúčmi a zabezpečuje dobrú viditeľnosť bez ohrozenia 

bezpečnosti na cestách. Sú užitočné aj pri predchádzaní nočnej slepote a jednoducho 
sa vrátia na miesto. 

Bočné: 7N5064365 
Zadné fixné bočné: 7N5064365A

SADA KOBERCOV.
Najlepší spôsob ochrany podlahy vášho vozidla SEAT 

Alhambra pred stopami nôh, škvrnami alebo odermi. 
Štvordielna sada kobercov (2 predné a 2 zadné) 

z jemného a hladkého materiálu. S originálnym SEAT 
montážnym systémom.

PREDNÉ A ZADNÉ ZÁSTERKY.
Efektívne chránia podlahu, nárazník, bočné prahy, 
dvere a zadnú časť vozidla pred lietajúcimi kúskami 
špiny. Znižuje aj rozstrekovanie štrku a vody. 
Sada predných zásteriek: 7N5075101
Sada zadných zásteriek: 7N5075101A

OCHRANA
Veľký batožinový priestor, nízke nároky 
na údržbu

Organizácia a udržiavanie poriadku je základom pre vyťaženie 

maxima z batožinového priestoru vášho vozidla. Neexistujú 

preto lepšie riešenia ako SEAT Originálne deliace mreže 

a gumené vaničky na ochranu batožinového priestoru pred 

špinou a vlhkom.

POZDĹŽNA DELIACA MREŽA.
Bezpečne oddeľuje priestor 

pre cestujúcich od batožinového 
priestoru. Ľahko a rýchlo sa

namontuje a rovnako jednoducho sa aj 
odmontuje len pomocou zopár úkonov.

Pre 5 sedadiel: 7N5017221 
Pre 7 sedadiel: 7N5017221D

PRIEČNA DELIACA MREŽA.
Oddeľuje batožinový priestor 

a umožní vám plné využitie 
priestoru a bezpečnú prepravu.

Môže sa rýchlo a jednoducho 
pripevniť do priestoru za zadnými 

sedadlami.
Pre 5 sedadiel 7N5017221A 

Pre 7 sedadiel 7N5017221E



ROZMER PNEUMATÍK AUTOSOCK SPIKE SPIDER TURISPORT

205/60 R16 000091375 AC 000091302 C 000091375 S

215/60 R16 000091301 AC 000091302 D

225/50 R17 000091375 AC 000091302 D

225/45 R18 000091375 AC 000091302 D
ČIERNA OCHRANNÁ PLACHTA.
7N5061701

ČERVENÁ OCHRANNÁ PLACHTA.
7N5061701A

OCHRANA
Najlepšia ochrana za každých okolností

Vďaka oficiálne schválenému SEAT Originálnemu  bezpečnostnému a ochrannému 

príslušenstvu ostane vaše vozidlo ako nové počas dlhej doby. Dokonca aj v tých 

najextrémnejších podmienkach.

REŤAZE

DOPLNKY PRE NÚDZOVÉ SITUÁCIE.
Sada dvoch výstražných 
trojuholníkov, reflexnej vesty 
a iných potrebných prostriedkov 
pre zabezpečenie prvej pomoci.

VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK.
2 kusy: 000093601A
1 kus: 000093600C

REFLEXNÁ VESTA.
000093900ID

Snehové reťaze zodpovedajúce vašim potrebám

Nejazdite na zasnežených cestách bez ochrany. Rozhodnite sa pre snehové reťaze, dostupné 

v rôznych veľkostiach v závislosti od veľkosti vašich pneumatík. Zo širokej ponuky modelov si 

vyberie každý, podľa vkusu i potrieb. Či už sa rozhodnete pre textilné snehové reťaze pre núdzové 

situácie, ktoré sa dajú prať v práčke, reťaze Turisport alebo Spike s väčšou odolnosťou, zaistíte si 

plynulú a bezpečnú jazdu aj v extrémnych podmienkach.

FARBY
Každému jeho vlastná...

Zárezy, škrabance a malé nedokonalosti už odteraz nebudú problém. Použitím vhodnej farby zhodnej 

s farbou vášho vozidla jednoducho opravíte každý nedostatok. Navyše sa všetky farby dodávajú 

spolu s profesionálnymi lakovými ceruzkami, vďaka ktorým bude výsledný efekt ešte lepší.

LAKOVACIE TYČINKY.

REFLEX STRIEBORNÁSALSA ČERVENÁ

BLACK OAK HNEDÁMODRÁ NIGHT DEEP ČIERNA

BIELA

APOLO MODRÁINDIUM ŠEDÁSTRIEBORNÁ LEAF



EXTERIÉR

Objednávacie číslo

Chrómová lišta dverí batožinového priestoru 7N5071360

Chrómové kryty spätných zrkadiel 7N5072530

Čiapočky ventilov 000071470

Ráfiky so zabezpečením proti krádeži 000071500

Bezpečnostné skrutky kolies 000071510A

PREPRAVA

Objednávacie číslo

Odnímateľné ťažné zariadenie 7N5092101A

Elektroinštalácia 13 pinová bez predinštalácie – LHD/RHD 7N5055203B

Základný strešný nosič 7N5071151

Interiérový nosič bicykla 7N5071134 

Nosič lyží pre 4 páry lyží, resp. 2 snowboardy 3B0071129F

Nosič lyží pre 6 párov lyží, resp. 4 snowboardy 3B0071129G

Nosič surfu 000071120HA

Strešný box s kapacitou 450 l 000071180A

Nosič bicykla na zadné dvere 7N5071104

Nosič bicykla na zadné dvere na 2 bicykle 000071128B

Rozšírenie pre 3. bicykel 000071128C

Nosič bicykla 6L0071128A

ALHAMBRA INTERIÉR

Objednávacie číslo

Držiak pohára 1SL061129

Sférického držiaka pohára 1SL061129A

Športové pedále ľavostranné riadenie 7N5064200 

Športové nožné opierky ľavostranné riadenie 1P9071750

Vonkajšia prahová lišta z nehrdzavejúcej ocele s nápisom Alhambra 7N5071300

Ochranná fólia pre vonkajšiu prahovú lištu – priehľadná 7N5061197C

Ochranná fólia pre vonkajšiu prahovú lištu – čierna so striebornými pásmi 7N5071310

Ochranná fólia pre vonkajšiu prahovú lištu – čierna s nápisom Alhambra 7N5061197B

Prenosná autochladnička na zadné sedadlo 000065203

Prenosná autochladnička 000065200

Napájací kábel pre autochladničku 000065201

Transformátor k autochladničke 000065202

Elektrický osviežovač vzduchu 000091500

Osviežovač vzduchu Limoncello 000091500B

Osviežovač vzduchu Insilver Passion 000091500C

Náplň do osviežovača vzduchu Limoncello 000091500D

Náplň do osviežovača vzduchu Insilver Passion 000091500E

Náplň do osviežovača vzduchu červené ovocie 000091500FR

Náplň do osviežovača vzduchu jemné bylinky 000091500HS

Náplň do osviežovača vzduchu zmes ovocia 000091500FM

Náplň do osviežovača vzduchu svieža mäta 000091500MC

Náplň do osviežovača vzduchu Ocean air 000091500OC

Náplň do osviežovača vzduchu Elegance 000091500EL

MULTIMÉDIA

Objednávacie číslo

Navigačný systém TomTom® XXL Europe Classic 000051818BB

Navigačný systém TomTom® Start 60 000051818BD

Navigačný systém TomTom® Via 130 000051818BF

MDI – pripájací kábel pre mini USB 7N5051510

MDI – pripájací kábel pre iPod® 7N5051446

MDI – pripájací kábel pre AUX 7N5051510A

MDI – pripájací kábel pre USB 7N5051510B

Prenosný 7" DVD prehrávač s dvoma obrazovkami 000051232C

Tablet s 2 obrazovkami Airis 000051805A

Prenosný 9" DVD prehrávač s dvoma obrazovkami s TDT 000051815J

Bluetooth hands free Parrot® MKI 9100 000051466A

Bluetooth hands free Parrot® MKI 9000 000051466B

Bluetooth hands free Parrot® MINIKIT PLUS 000051460H

Dvoj. DIN multimediálne centrum 7N5051860

Cúvacia kamera 000051818B

Parkovací senzor zobrazovaný v multimediálnom centre 000051818C

TDT Multimédia s dvoj. DIN centrom 000051818D



BEZPEČNOSŤ PRE DETI

Objednávacie číslo

Detská bezpečnostná sedačka Peke G0 Plus 000019907

Podstavec ISOFIX pre Peke G0 Plus RWF 000019230C

Detská bezpečnostná sedačka Fair G0/1S iSOFiX 000019230J

Podstavec A RWF pre Fair G0/1 iSOFiX 000019230F

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Plus 000019906E

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Kidfix 000019904

Bezpečnostná detská sedačka Peke G1 ISOFiX Duo Plus 000019909

Bezpečnostný pás Top Tether 3R0019900

BEZPEČNOSŤ A ČALÚNENIE

Objednávacie číslo

Predné zásterky 7N5075101

Zadné zásterky 7N5075101A

Fajčiarska sada vpredu 5N0857961 82V

Fajčiarska sada vzadu 7N0857302 9B9

Bočné slnečné clony 7N5064365

Zadná slnečná clona a fixné bočné clony 7N5064365A

Sada zadných parkovacích senzorov 7N5054630

Ochranná fólia na zadný nárazník 7N5061197

Priehradka na drobné predmety do batožinového priestoru 1SL061205A

Priečna deliaca mreža pre 5 sedadiel 7N5017221

Priečna deliaca mreža pre 7 sedadiel 7N5017221D

Ochranná vanička pre 5 sedadiel 7N5061170

Ochranná vanička pre 7 sedadiel 7N5061170A

Pozdĺžna deliaca mreža pre 5 sedadiel 7N5017221A

Pozdĺžna deliaca mreža pre 7 sedadiel 7N5017221E

Protišmyková vanička batožinového priestoru pre 5 sedadiel 7N5017221C

Ochranná plachta čierna 7N5061701

Ochranná plachta červená 7N5061701A

Autolekárnička 6L0093000

2-balenie výstražných trojuholníkov 000093601A / 000093600C

Reflexná vesta 000093900ID

Sada žiaroviek H4 000052004A

Sada žiaroviek H7 000052007A

Xenónová žiarovka H1 s bielym svetlom 000052001D

Xenónová žiarovka H1 + 90% 000052001M

Xenónová žiarovka H3 + 90% 000052003M

Xenónová žiarovka H7 s bielym svetlom 000052004D

BEZPEČNOSŤ A ČALÚNENIE

Objednávacie číslo

Xenónová žiarovka H4 + 90% 000052004M

Xenónová žiarovka H7 s bielym svetlom 000052007D

Xenónová žiarovka H7 + 90% 000052007M

Sada 4 kobercov (LHD) 7N5863011 LOE

Sada 5 kobercov (LHD) 7N5061675 041

Sada 4 kobercov (RHD) 7N5863011B  LOE

Sada 5 kobercov (RHD) 7N5061675AA041

Koberce pre 3. rad 7N5863011A LOE

Lakovacia tyčinka Biela 000098500L B9A

Lakovacia tyčinka Salsa červená 000098500L A3H

Lakovacia tyčinka Reflex strieborná 000098500LMA7W

Lakovacia tyčinka Navara modrá 000098500LMW5T

Lakovacia tyčinka Deep čierna 000098500LMC9X

Lakovacia tyčinka Boal 000098500LMS8S

Lakovacia tyčinka strieborná Leaf 000098500LMR7L

Lakovacia tyčinka Indium šedá 000098500LMR7H

Lakovacia tyčinka Modrá night 000098500LMH5X

REŤAZE

Objednávacie číslo

Turisport 205/60R16 000091375S

Autosock 205/60R16 000091375AC

Autosock 215/60R16 000091375AC

Autosock 225/50R17 000091375AC

Autosock 225/45R18 000091375AC

Easy Grip 205/60R16 000091302C

Easy Grip 215/60R16 000091302D

Easy Grip 225/50R17 000091302D

Easy Grip 225/45R18 000091302D



Spoločnosť SEAT nepretržite pracuje na vývoji svojich produktov a vyhradzuje si právo na zmenu špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia. 
Informácie v tejto brožúre sú preto iba informačné. Spoločnosť SEAT vyvíja maximálne úsilie pre aktuálnosť a presnosť údajov v čase vydania tejto publikácie, 
avšak najnovšie informácie je potrebné si overiť u vášho autorizovaného SEAT servisného partnera. Z dôvodu technológie tlače sa vytlačené farby môžu mierne 
líšiť od skutočnej farby lakov a materiálov. Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie tejto brožúry alebo jej ľubovoľnej časti je zakázané.

Sme španielsky temperamentní, nemecky precízni. Sme vášniví perfekcionisti. Naše technológie vzbudzujú emócie. 
Sme nežní a zábavní zároveň. Dávame dizajnu zmysel. Prinášame technológiu do života. Voláme to TECHNOLOGY TO ENJOY. 
My sme SEAT.

s e a t . s k

SEAT odporúča


