
Šetrite na správnom mieste.
Diely SEAT 4+.



Majitelia starších vozidiel sú oveľa viac citliví na ceny. 
Pri údržbe resp. oprave svojho vozidla požadujú kvalitné 
a spoľahlivé diely, profesionálne odvedenú prácu spolu 
s jasnou a záväznou informáciou o cene. Ak aj vy patríte 
do tejto skupiny, máme pre váš riešenie – diely SEAT 4+.

Bezpečnosť vozidla sa znižuje opotrebovaním najviac namáhaných 
dielov, ako napríklad brzdových platničiek alebo tlmičov pruženia. Diely 
SEAT 4+ zahŕňajú celý rad štandardných dielov použiteľných v rámci 
údržby vozidla alebo v prípade opotrebenia, ako sú brzdové kotúče, 
brzdové platničky, štartovacie batérie, alternátory, tlmiče výfuku, tlmiče 
pruženia, atď. A tento sortiment sa neustále rozširuje. Samozrejme, 
aj na tieto diely sa poskytuje štandardná dvojročná záruka.

Zatiaľ čo Originálne diely SEAT® a Originálne výmenné 
diely SEAT sú identické s dielmi použitými pri výrobe 
vozidiel, diely SEAT 4+ boli vyvinuté špeciálne pre opravy 
vozidiel starších ako štyri roky, aby náklady na údržbu 
a opravy zodpovedali časovej hodnote týchto vozidiel. 
V záujme dosiahnutia tohto cieľa sú modifikované ich 
konštrukčné vlastnosti, použité zodpovedajúce materiály 
a znížený počet variantov. Bezpečnosť a funkčnosť však 
zostáva zachovaná. Takýmto spôsobom je možné 
realizovať výrazné cenové zvýhodnenia, pričom cena 
takýchto dielov môže byť v priemere až o 25 % nižšia. 
Aj napriek tomu si môžete byť istí, že tieto diely boli 
vyrobené podľa rovnako vysokých technologických 
štandardov SEAT, S.A.

Pre vozidlá
v najlepších rokoch.

Široký sortiment.Diely SEAT 4+.
100 % kvalita za rozumnú cenu.

Výhody dielov SEAT 4+:
∙ prispôsobené špeciálne pre potreby starších vozidiel
∙ odskúšaná kvalita 
∙ atraktívne ceny
∙ široký sortiment
∙ kompletné balíky vrátane montáže
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SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho 
upozornenia. Informácie v tejto brožúre majú preto len informatívny charakter. SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácií v čase 
vydania tejto publikácie (04/2020), najnovšie informácie vám poskytne váš SEAT partner. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály 
uvedené v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočnosti. Vozidlo a všetky jeho časti, ako aj Originálne náhradné diely, boli skonštruované v súlade 

s právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné prostredie – použitím recyklovaných/recyklovateľných materiálov 
a opatreniami realizovanými na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality.


