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SEAT má za sebou 70 let nepřetržitého vývoje, který 
přinesl viditelný pokrok ve všech aspektech. SEAT se dnes 
ještě více než kdy dříve postará o vaši mobilitu. Díky naší 
pozoruhodné produktové řadě, diverzifikované nabídce 
pohonů a řešením pro mikromobilitu jsme nyní schopni 
nabídnout ideální řešení pro váš vozový park přesně podle 
vašich požadavků.

Naše řešení jsou jako vždy založena na nejvyšších 
standardech a nejmodernější technologii, abychom 
uspokojili vaše požadavky na bezpečnost, konektivitu  
a hospodárnost.

Staňte se součástí vzrušující éry mobility a umožněte nám 
pozvednout váš vozový park na novou úroveň.

Giuseppe Tommaso
Ředitel mezinárodního fleetového 

prodeje a remarketingu

Řidič na prvním místě.
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Není nutné dělat
kompromisy.

Všechny vozy SEAT jsou standardně vybaveny 
nejmodernějšími technologiemi.

Bezpečnost má nejvyšší prioritu. 
• Prediktivní adaptivní tempomat (ACC Predictive)
• Systém sledování mrtvého úhlu
• Asistent pro částečně automatizovanou jízdu (Travel Assist)
• Asistent pro couvání z parkovacího místa (Exit Assist)
• Asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist)
• Přednárazový asistent (Pre-crash Assist)
• Asistent pro stav nouze (Emergency Assist)
• Senzor únavy řidiče

Chytré technologie. Chytrá volba. 
• SEAT Connect
• Nezávislé topení
• Digitální panel sdružených přístrojů (Digital Cockpit)
• Bezkabelová nabíječka
• Bezklíčkový přístupový systém KESSY
• Volič jízdních režimů SEAT Drive Profile
• Kamerový systém Top View a parkovací asistent (Park Assist)
• Elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru
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Ještě chytřejší 
způsob, jak zvýšit 
výkonnost vašeho 
podnikání.

Naše modely e-HYBRID vám umožní cestování s nulovými emisemi 
a poskytnou neomezený vjezd do ekologických zón v  centrech 
měst. A pokud chcete dojet dál, stačí jen zkombinovat pohony na 
elektrickou energii a benzin, čímž se prodlouží dojezd. Pro flexibilní 
nabíjení budete mít k dispozici tisíce možností. Doplňování energie 
je tedy snadné a při každodenním dojíždění navíc ušetříte peníze. 
Nyní nastal čas na elektrifikaci vašeho podnikání.

• Nižší náklady na palivo a méně emisí.
•  Bezplatné parkování a nižší sazby mýtného 

na zpoplatněných silnicích.
• Snadné nabíjení s nabíječkami SEAT Charger.
• Prodloužený elektrický dojezd díky inovativní rekuperaci 
 kinetické energie.
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Pocit jistoty je 
k nezaplacení.

Servis za fixní ceny.
Žádné změny nákladů po 
dobu platnosti smlouvy.

Národní infolinka.
Pomoc v dosahu prstů.

Komplexní diagnostika.
Užívejte si pocit jistoty díky 
důkladným prohlídkám  
a posouzením stavu vozidla.

Flexibilní plány.
Individualizujte si plán údržby 
podle požadavků vašeho 
podnikání.

Zůstatková hodnota.
Razítka autorizovaných prodejců 
po každé servisní prohlídce zajistí 
nejvyšší zůstatkovou hodnotu 
vašeho vozidla.

Fleetoví servisní poradci.
Odborníci vám budou pomáhat  
při každém kroku.

Vyhrazené prostory.
V kterémkoli z našich 
servisních center naleznete 
vždy volné místo.

Jedna návštěva stačí.
Autorizovaná servisní centra 
nabízejí vše potřebné pod jednou 
střechou.

Služby pro mobilitu.
Během servisních prací na vašem 
fleetovém vozidle budete mít 
k dispozici náhradní vozidlo  
(v závislosti na uzavřené smlouvě).
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Máme řešení pro každou firmu 
a pro každého podnikatele.

Máte na výběr z  široké palety modelů SEAT. Ať 
hledáte jakoukoli velikost, výkon nebo výbavu, u nás to 
naleznete.

SUV

SEAT Ibiza

Hatchback a Sportstourer

SEAT Leon

SEAT Tarraco

SEAT Leon Sportstourer

e-HYBRID H  
Spalovací motor ICE  

ICE

H  ICE

ICE ICE

SEAT Arona ICESEAT Ateca ICE
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Připraven na všechny 
dopravní situace.

Motory.
Zážehové: od 1.0 do 2.0 litru (od 90 do 190 k)
Vznětové: 2.0 litru (od 115 do 150 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Objem zavazadlového prostoru: 380 l (5D) a 620/1 600 l (SP)

Technické přednosti.
SEAT CONNECT.
Jste-li často na cestách, je skvělé být stále ve spojení. SEAT CONNECT vám 
umožní zkontrolovat stav vašeho vozu Leon a ovládat ho z chytrého telefonu.

Navigační systém s 10" displejem 
s dotykovým posuvníkem.
Využívejte řadu služeb prostřednictvím velmi kvalitního 10" dotykového 
displeje. Nebo nechte ruce na volantu a používejte hlasové ovládání.

Digitální přístroje (Digital Cockpit).
Hudba. Informace o trase. Mapy ve formátu 3D. Telefonní hovory. 
Klimatizace. Digitální panel sdružených přístrojů si můžete individuálně 
nastavit a vybrat si způsob, jakým chcete mít všechno na očích.

Přední Full LED světlomety.
Maska chladiče s motivem diamantu a přední Full LED světlomety. Zadní 
LED světla coast-to-coast. Lepší proporce, odvážnější vzhled. SEAT Leon je 
nyní po všech stránkách ještě svůdnější než dosud.

Pozitivní přístup k  pracovním úkolům. SEAT Leon je zde, aby podpořil 
vás a vaše podnikání prostorným interiérem s  variabilním uspořádáním, 
atraktivním designem a nejmodernější konektivitou.

Kombinovaná spotřeba paliva: 3,9–5,4 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 101–123 g/km

Leon.
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Ibiza. SEAT Ibiza
Za celý tým.

Motory.
Zážehové: od 1.0 do 1.5 litru (od 95 do 150 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Objem zavazadlového prostoru: 355 l

Technické přednosti.
Navigační systém s 9,2" displejem.
"Plovoucí“ dotyková obrazovka nabízí ještě větší plochu a je umístěna 
přímo ve vašem zorném poli. Vůz se tak promění v  kancelář na kolech, 
takže můžete kvalitně využít i dobu cestování. Váš život na cestách se tím 
výrazně zjednoduší.
 
Revoluční interiér.
Design by měl znamenat komfort. Jedinečné zážitky z  jízdy vytvoří nový 
multifunkční volant a zcela digitální 10,25" panel sdružených přístrojů.

Nové asistenční systémy.
Inovativní technologie, jakými jsou asistent dálkových světel, rozpoznávání 
dopravních značek, asistent pro jízdu v  jízdním pruhu a systém sledování 
mrtvého úhlu, vám usnadní řízení a budou vám krýt záda po celou jízdu.

SEAT Ibiza je ještě lépe než dosud připraven na opravdovou 
práci. Jeho výbavu s  nejmodernějšími technologiemi 
a asistenčními systémy završuje atraktivní vzhled s atraktivním 
designem.

Kombinovaná spotřeba paliva: 4,5–6,1 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 104–135 g/km
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Někdy je prolínání 
práce a zábavy prostě 
nevyhnutelné.

Technické přednosti.
Fascinující exteriér. 
Přední Full LED světlomety, integrovaná mlhová světla a asistent pro 
dálková světla, který přepne na tlumená, jakmile detekuje vozidla vpředu. 

Nové asistenční systémy.
Dobrý partner vám vždy kryje záda. A váš firemní automobil může 
dělat to samé díky technologiím pro částečně automatizovanou jízdu.
 
SEAT CONNECT.
Dobré konexe pomáhají vašemu podnikání. Mohou vám také zajistit 
bezpečí. Funkce eCall přivolá záchranné služby, dojde-li k nehodě.

Do svého podnikání vkládáte veškerou svou vášeň, a stejný přístup 
vyznává také SEAT Arona. Tento model má nádherný design. Jeho 
výbava zahrnuje vyspělé technologie pro všechny myslitelné situace 
na cestách a nabízí všestrannost, která vás nadchne, ať vás vaše vášeň 
zavede kamkoli.

Motory.
Zážehové: 1.0 a 1.5 litru (od 95 do 150 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Objem zavazadlového prostoru: 400 l

Arona.

Kombinovaná spotřeba paliva: 4,8–6,2 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 109–140 g/km
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Ateca.

Motory.
Zážehové: od 1.0 do 2.0 litru (od 110 do 150 k)
Vznětové: 2.0 litru (od 115 do 150 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Nabízené druhy pohonu: pohon předních kol nebo pohon všech kol
Objem zavazadlového prostoru: 510 l

Technické přednosti.
SEAT CONNECT.
Hlasové ovládání. Dokonalého spolujezdce aktivujete stisknutím tlačítka  
nebo jednoduchým zvoláním „Hola hola“.

Digitální přístroje (Digital Cockpit).
S EAT Digital Cockpit s 10,25" displejem lze nyní rozdělit na 3 dílčí plochy,  
které usnadňují přístup a čitelnost, zatímco se soustředíte na řízení.

Asistent pro částečně automatizovanou jízdu 
(Travel Assist).
Asistent pro částečně automatizovanou jízdu upravuje rychlost jízdy podle 
vpředu jedoucího vozidla a udržuje vůz ve svém jízdním pruhu.

Asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist).
Detekuje nebezpečí i v místech, kam nevidíte, a pomůže vám při změně 
jízdního pruhu.

SEAT Ateca má vše, co potřebujete pro ještě velkolepější život: okouzlující 
design, velkorysý prostor a neomezený terénní charakter. Potřebujete více 
bezpečnosti? To není problém. Usnadněte si život funkcemi pro autonomní jízdu, 
jakými jsou Travel Assist (částečně automatizovaná jízda) a Side Assist (asistent 
pro změnu jízdního pruhu).

Perfektní partner pro 
rozšíření vašeho 
podnikání.

Kombinovaná spotřeba paliva: 4,3–6,9 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 114–134 g/km
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Dopřejte si všechno.

22
Tarraco.

Technické přednosti.
Prostor, který si utváříte.
V  sedmimístné verzi můžete využít zavazadlový prostor  
o objemu 700 l se sklopenou třetí řadou sedadel, resp. 1 775 l 
se sklopenými sedadly druhé a třetí řady. Pětimístná verze 
nabízí 760 l, resp. 1 920 l po sklopení zadních sedadel.

4Drive.
Systém pohonu všech kol 4Drive vám poskytne výkony, 
s nimiž zvládnete jakékoli podmínky na cestách.

10,25" digitální přístroje (Digital Cockpit).
Rozpoznávání dopravních značek. Mapy pro navigaci. 
Adaptivní tempomat. Front Assist a Lane Assist. To vše na 
jednom individuálně nastavitelném displeji.

9,2" displej se systémem Full Link.
Technologie Full Link vám poskytne přístup k  aplikacím 
vašeho chytrého telefonu přímo na dotykovém displeji.

SEAT Tarraco je velké SUV, které poskytne vašemu podnikání 
prostor, potřebný pro nekonečnou expanzi.

Motory.
Zážehové: od 1.5 do 2.0 TSI (od 150 do 245 k)
Vznětové: 2.0 TDI (od 150 do 200 k)
e-HYBRID: 1.4 TSI (245 k)
Nabízené převodovky: mechanické a automatické (DSG)
Nabízené druhy pohonu: pohon předních kol nebo pohon všech kol
Objem zavazadlového prostoru: 230 l (7 sedadel) až 760 l (5 sedadel)

Kombinovaná spotřeba paliva: 1,9–7,6 l / 100 km. Kombinované emise CO2: 45–175 g/km



Překonáváme hranice.
SEAT jako společnost.
• AutoBild (Německo) 2020 
 Společnost roku
• Fleet world (Velká Británie) 2019 
 Fleetový výrobce roku
• AutoBild Barcelona (Španělsko) 2019 
 Ocenění Be Green Award
• Automotive News Europe Congress (mezinárodní) 2019
 Nejlepší výrobce 2019
• Kilometre Entreprises (Švýcarsko) 2019 
 Nejlepší fleetová značka 2019
• Welcome Talent Society (mezinárodní) 2019 
 Čestné uznání „Talent Welcome“

Leon.
•  Luike Iberoamericana de Revistas (Španělsko) 2020 
 Nejprodávanější vůz ve Španělsku v roce 2019
•  Leaseplan (Portugalsko) 2019
 Fleetový vůz roku (Leon ST)

Arona.
• Verkehrsclub (Švýcarsko) 2019
  Nejlepší ve své třídě z hlediska 

trvalé udržitelnosti (TGI)
• What Car? Awards 2019 (Velká Británie)
 Nejlepší malé SUV
• Firmenauto (Německo) 2019
 Firemní vůz roku (malá SUV)

Ibiza.
• Kilometre Entreprises (Francie) 2019
 Nejlepší firemní vůz v segmentu
• Firmenauto (Německo) 2019
 Firemní vůz roku (malé vozy)

Ateca.
•  Auto Trader (Velká Británie) 2019
 Nejlepší rodinný vůz
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Jsme připraveni, 
když nás právě 
potřebujete.
Porsche Česká republika – SEAT 
Petr Schmidt
Corporate Sales Manager
petr.schmidt@porsche.co.cz
+420 251 033 843
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Jsme připraveni, když 
nás právě potřebujete.
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ARAVER CZ, s.r.o.
Zerzavice 2020,, 686 03 Staré Město
seat@araver.cz
+420 572 556 300

AUTO - Evžen Myslivec s.r.o.
Václava Majera 2666, 440 01 Louny
prodej@auto-myslivec.cz
+420 415 652 360

Auto Anex s. r. o.
Žerotínova 379, 405 01 Děčín III
info@autoanex.cz
+420 810 100 700

Auto Dolanský s.r.o.
Lípa 369, 763 11 Lípa u Zlína
seat@autodolansky.cz
+420 735 757 782, +420 573 034 203

AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2, 130 00 Praha 3
seat@autojarov.cz
+420 251 002 111

AUTO KOUTEK s.r.o.
Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30
seat@autokoutek.cz
+420 482 313 436

Autocentrum BARTH a.s.
Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina
autocentrum@autocentrum.cz
+420 46 46 45 130

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
Borská 59, 301 00 Plzeň-Karlov
info@smucler.cz
+420 371 005 280

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc
h.urbancova@seatolomouc.cz
+420 585 750 369

Autodružstvo Frýdek - Místek
Beskydská 704, 738 02 Frýdek - Místek
ondrej.michalek@autodruzstvo-fm.cz
+420 730 588 237

Auto Palace Západ s.r.o.
Ke Kopanině 529, 252 67 Tuchoměřice
matyas.vilem@autopalace.cz
+420 739 600 935

CB Auto a.s. České Budějovice
Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
seat@cb-auto.cz
+420 385 102 415

HAVEX-auto s.r.o.
Pražská 782/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
ch.nv@havex.cz
+420 800 217 220

Libor Suchý, autoprodejna
Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo
prodej.seat@liborsuchy.cz
+420 515 227 952

Louda Auto a.s. Brno
Hněvkovského 603/81, 617 00 Brno
prodejseatbrno@louda.cz
+420 543 420 722

Louda Auto Jihlava
Znojemská 86a, 586 01 Jihlava
jan.sedlak@louda.cz
+420 567 215 575

Manfred Schöner
Křižíkova 1624, 356 05 Sokolov
seat@autoschoner.cz
+420 352 350 934

PIA CZ spol.s.r.o., o.z.  
Auto Heller Ostrava
Cihelní 3160/49b, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
info@autoheller.cz
+420 596 606 217

PYRAMIDA Centrum s.r.o.
U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice
prodej@pyramidacentrum.cz
+420 267 751 006
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Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických údajů, barev a cen 

bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože společnost SEAT vynakládá 

veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (1. 2. 2023), nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného 

prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře 

mohou mírně lišit od skutečných odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly 

vyrobeny v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky využití 

recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního prostředí. Nové vozy SEAT jsou 

šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu, mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, 

kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více 

informací týkajících se dodávky a recyklace vozů navštivte webové stránky https://www.seat.cz/servis-a-prislusenstvi/dalsi-

informace/recyklace nebo kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – http://callparts.cz/. Použité fotografie mohou obsahovat 

příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby 

a omyly nelze vyloučit. Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2023, která platí od 25. týdnu roku 2022. Více 

informací získáte u autorizovaného prodejce. 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. vestavěné 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). 

03/2023.


