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Смела, динамична и робустна, новата SEAT Arona е 
компактен SUV со смел дизајн и уште похрабри идеи.
Во време кога светот чека повторно откривање, доаѓа 
автомобил со разноврсност и став да ви го покаже 
патот. Подготвени сте да бидете воодушевени?

Новата SEAT Arona:  
Вашиот нов партнер.
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Освежена, 
подобрена и 
подготвена.

Новиот изглед е со редизајнирана предна маска, 
преден браник и Eco LED фарови, кои носат 
похрабро присуство на предниот дел. Со атмосфера 
на спортска привлечност, спојлерот на покривот и 
алуминиумските тркала кои ги подобруваат 
перформансите.
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Стилскиот ентериер е опремен со нова командна 
табла и управувач во Nappa кожа. 
LED осветлувањето околу отворите за воздух 
обезбедува вистински уникатен изглед.

Квалитет
одвнатре.



Поголем дисплеј ви овозможува да гледате и да 
правите повеќе. Новиот SEAT инфо-забавен екран е 
насочен кон вашата линија видливост, со подобрена 
прегледност, практичност и безбедност. Со системот 
Navi можете да пристапите до мапи, информации за 
сообраќај во реално време и непречена поврзаност 
со вашите омилени плејлисти, како и интернет радио.

Нов 9.2″ 
екран.
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Систем за препознавање на знаци. 
Системот ги препознава сообраќајните знаци, 
ограничувањата на брзината на 10,25 инчниот Digital 
Cockpit. Системот функционира преку интегрираната 
камера на предниот дел.

Side Assist. 
Дополнителен пар очи за слепата точка. Секогаш ќе 
бидете информирани за возилата или објектите при 
менување ленти или при претекнување.

Travel Assist. 
Travel Assist го следи патувањето и постојано го скенира 
сообраќајот пред вас, ги следи сообраќајните ленти, и ја 
подесува брзината според условите на патот.

Асистент за долги светла. 
Системот автоматски ги намалува светлата, кога ќе 
детектира возило од другата страна, со што се 
спречува заслепување и се зголемува безбедноста.
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Lane Assist. 
Системот го одржува возилото на 
средина помеѓу сообраќајните ленти.

Оставете ги грижите зад вас. 
Пред вас се авантури.
Новата Аrona е опремена со технологија за да ве 
одржи еден чекор пред сообраќајните ситуации 
и со тоа ќе го намали ризикот од незгода. Arona е 
дизајнирана да го намали стресот во возењето.
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XPERIENCE.
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Секогаш различни. 
Ваш стил. Ваша Arona. Со 3 опции за 
персонализација на кровот, направете 
ја Arona, вистински ваша.

Врвни материјали.
Не избирајте ништо друго освен 
најдоброто за вашиот ентериер. 
Arona е опремена со стилски и 
издржливи материјали.

За вистинско чувство на слобода и авантура, навистина 
мора да одите малку подалеку. Робустен и надграден 
заден браник во комбинација со дигиталниот кокпит од 
10,25 инчи за да се создаде вистинско доживување во 
нивото на опременост XPERIENCE.

Амбиција на 
ново ниво.



За зависниците 
од адреналин.

Дизајн до последен детал. 
Отворите за климата со LED осветлување во црвена 
боја и даваат уникатен изглед на комадната табла на 
Arona FR. 

Редизајниран заден дифузер. 
Не е важно само како изгледате однапред. Затоа 
задниот дел на Arona FR беше редизајниран за да го 
истакне ултимативниот спротски изглед.

Спортски, атлетски и направен за натпреварување.
FR нивото на опременост е подгответно за се. Со 
редизајнираниот заден дифузер и 18 инчните тркала, Arona 
FR вистински се истакнува. А BeatsAudio ќе обезбеди 
совршена акустика за да ве инспирира да бидете 
најдобрате верзија од себе.
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PERFORMANCE 18"
COSMO GREY MATTE  МАШИНСКИ 
ОБРАБОТЕНИ АЛУ. ФЕЛНИ
FR

PERFORMANCE 18"
NUCLEAR GREY  МАШИНСКИ 
ОБРАБОТЕНИ АЛУ. ФЕЛНИ
XP

Фелни.

DYNAMIC 17"
SPORT BRILLIANT SILVER
АЛУ. ФЕЛНИ
FR

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER
АЛУ. ФЕЛНИ
XP  

PERFORMANCE 18"
BLACK  МАШИНСКИ 
ОБРАБОТЕНИ АЛУ. ФЕЛНИ
 FR  XP  St

PERFORMANCE 18"
SPORT BLACK  МАШИНСКИ 
ОБРАБОТЕНИ АЛУ. ФЕЛНИ
 FR  XP  St

18"

17"
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Внатрешност.

DINAMICA® BLACK SPORT СЕДИШТА XP

DINAMICA® BLACK SPORT СЕДИШТА FR



Бои.

CANDY WHITE1 PURE RED1 MIDNIGHT BLACK2

NEVADA WHITE2

MAGNETIC TECH2 SAPPHIRE BLUE2

DARK CAMOUFLAGE2URBAN SILVER2DESIRE RED2 ASPHALT BLUE2

FR  XP  St  R

FR  XP  St  R

FR  XP  St  R

FR  XP  St

FR  XP  St  R  FR  XP  St FR  XP  St  R

FR  XP  St  R FR  XP  St  R XP  St  

FR FR  
XPERIENCE XC  

Сериска опрема   
Опција   

¹ Неметалик.
² Металик.
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Димензии.



SEAT е посветена на политика на континуиран развој на производи и го задржува правото да изврши промени 

во спецификациите, боите и цените без претходна најава. Информациите во оваа брошура се од информативен 

карактер. Додека SEAT вложува максимални напори да се осигури дека спецификациите се точни за време на 

објавувањето, секогаш треба да проверите кај овластениот партнер на SEAT за најновите информации. 

Поради ограничувањата на процесот на печатење, боите што се репродуцираат во оваа брошура може да 

се разликуваат од вистинската боја. Ова возило и сите негови делови, како и оригиналните резервни делови, 

беа дизајнирани во согласност со Законските регулативи со кои се регулира влијанието врз животната 

средина, преку употреба на материјали за рециклирање, со преземени мерки за да се постигне соодветно 

зачувување и подобрување на квалитетот на животната средина.

www.seat.mk


