
Cenník platný od: 18.2.2016

SEAT Toledo

BALÍKY
VÝBAV 

ZADARMO

6 ROKOV
ZÁRUKA

BONUS AŽ 
3.000 €

FINANCOVANIE
S 0 % ÚROKOM

www.mysmeseat.sk Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! www.seat.sk



Entry

Reference

Style

Cenník Toledo

BONUS: - 1 000 EUR

Motor
Výkon

(kW / k)
Prevodovka Kód

Spotreba
(l / 100 km)

Toledo
KG3***

BONUS: - 3 000 EUR

1.2 TSI 81 / 110

19 730 16 730

1.4 TDI

11 2301.2 TSI 66 / 90 5-st. man. ***2G413 4,7 12 230

16 120

18 790

4,3 17 120

1.4 TDI

BONUS: - 1 000 EUR

1.2 TSI 66 / 90 5-st. man. ***3G413 4,7 15 040 14 040

14 3501.2 TSI

17 610

81 / 110 6-st. man.

1.6 TDI

1.4 TDI

***3J513 5,1 15 350

66 / 90 5-st. man.

1.2 TSI 66 / 90 5-st. man. ***4G413 4,7 18 480 15 480

***33413 3,6 16 240 15 240

1.4 TDI 66 / 90 7-st. DSG ***33D13 3,6 17 990 16 990

1.6 TDI 85 / 115 5-st. man. ***39413

6-st. man. ***4J513 5,1 15 790

85 / 115 5-st. man. ***49413 4,3

66 / 90 7-st. DSG 18 510

66 / 90 5-st. man. ***43413 3,6

***43D13

20 610

3,6 21 510

Balík LED
zľava 1 467 EUR (pre Style; kód P24)

Zvýhodnené balíky

17 610

1.4 TSI 92 / 125 7-st. DSG 18 430

1.6 TDI

4,7 21 430

85 / 115 5-st. man. ***49413 4,3

1 467 EUR

0 EUR

20 610

***4RD13

Tmavo tónované okná od B-stĺpika (PCO)

Parkovacie senzory vzadu (PAK)

SEAT Full LED (PXX)
predné svetlá, denné a zadné svetlá s LED technológiou
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Balík EXCLUSIVE
zľava 2 142 EUR (pre Reference*; kód P23)

Zvýhodnené balíky

2 142 EUR

0 EUR

Systém rozpoznania únavy vodiča (PCC)
vrátane plnografického 3,5" palubného počítača (medium)

Predné svetlá do hmly (PCC)
s prisvetlovaním zákrut

Parkovacie senzory vzadu (PAK)

15" zliatinové disky "Enjoy" (PJ5)
pneumatiky 185/60

Tempomat (PCC)

* nedostupné pre KG3334

SEAT Media system Color (RB2)
rádio s 5" farebnou obrazovkou s dotykovým ovládaním,  6x reproduktor, rozhranie 
USB a Aux-IN, slot na SD kartu, Bluetooth (hands-free)

Kožený balík (PLA)
kožený volant, radiaca páka a ručná brzda

Tmavo tónované okná od B-stĺpika (PCO)

Elektricky ovládané zadné okná (PE6)

Climatronic - automatická klimatizácia 
(PH2)

Storage pack (WDP)
lakťová opierka vpredu a vzadu, sieťka, kotviace oká a háčiky v batožinovom 
priestore
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Entry

Bezpečnosť Interiér
� Elektronický stabilizačný program ESC vrátane � Slnečná clona vodiča s držiakom na doklady
      ABS, MSR, ASR, EDS a HBA � Držiak na poháre a 12 V zásuvka v stredovej konzole
� Multikolízna brzda � Sklápateľné zadné sedadlá, nedelené
� Funkcia výstražného blikania pri núdzovom brzdení � Čierne orámovanie výduchov ventilácie
� Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca deaktivovateľný) � Odkladacie priestory v predných dverách na 1,5 l fľašu a
� Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy       v zadných dverách na 0,5 l fľašu
� Upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás pre predné sedadlá � Tónované sklá
� Úchyty ISOFIX na zadných sedadlách s Top Tether � Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
� 4x hlavová opierka (2+2)
� 5x trojbodový bezpečnostný pás (vpredu výškovo nastaviteľný) Komfort
� Svetlá pre denné svietenie � Predné reflektory s dvojitou optikou

� Elektricky ovládané predné okná
Exteriér � Centrálne zamykanie, 2 pevné kľúče
� 15" oceľové disky kolies (21/1), pneumatiky 185/60 � Stropné osvetlenie interiéru vpredu a vzadu
� Celoplošné kryty kolies � Osvetlenie v batožinovom priestore
� Zvnútra nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá � Elektronický imobilizér
� Kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne � Posilňovač riadenia
� Plnohodnotné rezervné koleso (1.6 TDI 85 kW dojazdové) � Otáčkomer s digitálnymi hodinami
� Komfortné pruženie � Upozornenie na nevypnuté svetlá
� Nárazníky lakované vo farbe vozidla � Stierače s cyklovačom
� Smerové svetlá integrované v spätných zrkadlách � Peľový a prachový filter
� Veko palivovej nádrže prepojené na centrálne zamykanie � Ukazovateľ vonkajšej teploty

Reference /navyše oproti Entry Style / navyše oproti Reference

� Dvojtónový klaksón � Predné svetlá do hmly
� 5x hlavová opierka (2+3) � Tempomat
� Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá � Systém pre rozpoznanie únavy vodiča (Tiredness recognition)

Sériová výbava Toledo

� Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá � Systém pre rozpoznanie únavy vodiča (Tiredness recognition)
� Kľučky dverí a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie � Climatronic - automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
� Media system Touch - rádio s 5" monochromatickým displejom � Klimatizovaná schránka pred spolujazdcom
     s dotykovým ovládaním,  4x reproduktor, rozhranie USB a � Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
     Aux-IN, slot na SD kartu � Lakťová opierka vpredu a vzadu
� Palubný počítač, 3,5" displej v združených prístrojoch (basic) � Sieťka, háčiky, kotviace oká v batožinovom priestore
� Multifunkčný volant � 16" zliatinové disky "Design" (21/1), pneumatiky 215/45
� Diaľkové ovládanie k centrálnemu zamykaniu (1x sklápateľný, � Poistné skrutky kolies
      1x pevný kľúč) � Rezervné koleso, dojazdové
� Osvetlenie schránky pred spolujazdcom � Elektricky ovládané predné aj zadné okná
� Klimatizácia � Media system Color - rádio s 5" farebnou obrazovkou
� Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča      s dotykovým ovládaním,  6x reproduktor, rozhranie USB a
� Slnečné clony s make-up zrkadlami      Aux-IN, slot na SD kartu, Bluetooth (hands-free)
� Chrómové orámovanie výduchov ventilácie � 3,5" displej v združených prístrojoch (medium)
� Odkladacia schránka na slnečné okuliare � Multifunkčný volant a radiaca páka potiahnuté kožou
� Sklápateľné zadné sedadlá, delené � Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
� Asistent rozjazdu do kopca � Dekoračné prvky v prevedení kov na prístrojovej doske
� Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách � Ambientné osvetlenie - priestor pre nohy a stredová konzola
� Kotúčové brzdy na predných i zadných kolesách pre všetky motorizácie

Ponuka financovania

Toledo Reference a Style je možné kombinovať so značkovým

financovaním 50:50, 1/3, 1/5 a 1% úplne bez navýšenia.

Akontácia už od 2 224 EUR
pri financovaní na pätiny

Mesačná splátka už od 111,2 EUR
pri financovaní na 48 mesiacov (bez poistenia)
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Popis Reference StyleCena EntryKód

Bezpečnosť, asistenčné systémy a osvetlenie

-
Systém pre monitorovanie priestoru pred vozidlom "Front Assist" vrátane funkcie 
"City emergency braking" (nie s WFT, PTS)

WAS 277 -

Parkovacie senzory vzadu PAK 181 -

162

Rádia, navigačné systémy a telefonovanie

Media system Plus - rádio so 6,5" farebnou obrazovkou s dotykovým ovládaním,  6x 
reproduktor, CD mechanika s podporou formátu MP3/WMA, rozhranie USB a Aux-IN, 
slot na SD kartu, hlasové ovládanie, 3,5" displej v združených prístrojoch (medium), 
Bluetooth (hands-free a audio streaming)

- o

Tempomat, systém pre rozpoznanie únavy vodiča, predné svetlá do hmly s 
prisvetlovaním zákrut (v kombinácii s PXX bez prisvetlovania, objednáva sa ako PCZ)

PCC 291

Svetelný a dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou PSR

- EXCLUSIVE �

Výbava na želanie Toledo

- o

SEAT Full LED (predné svetlá, svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a osvetlenie 
EČV s LED technológiou) vrátane funkcie "Hihgway Assist"

PXX 1 105 - - LED

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla "Kessy" PQS 323 - - o
EXCLUSIVE LED

Parkovacie senzory vpredu a vzadu, optický parkovací systém PK2 323 - - o

Parkovacia kamera PCI 221 - - o
cena v kombinácii s balíkom LED PK2 142 - - o

Media system Touch - rádio s 5" monochromatickým displejom s dotykovým 
ovládaním,  4x reproduktor, rozhranie USB a Aux-IN, slot na SD kartu, 3,5" displej v 
združených prístrojoch (basic)

RB1 451 o � -

Media system Color - rádio s 5" farebnou obrazovkou s dotykovým ovládaním,  6x 
reproduktor, rozhranie USB a Aux-IN, slot na SD kartu, 3,5" displej v združených 
prístrojoch (medium), Bluetooth (hands-free)

RB2 230 - EXCLUSIVE �

WB4 491 - o -

Media system Plus - cena pre výbavu Style alebo v kom. s balíkom EXCLUSIVE WB4 262 - o o

Navi system - rádio-navigačný systém so 6,5" farebnou obrazovkou s dotykovým 
ovládaním,  6x reproduktor, CD mechanika s podporou formátu MP3/WMA, 
rozhranie USB a Aux-IN, 2x slot na SD kartu, hlasové ovládanie, 3,5" displej v 
združených prístrojoch (medium), Bluetooth (hands-free a audio streaming). SD 

WNE 582 - - o

Mobilný telefón Samsung A3 plne kompatibilný so systémom Full Link, brandovaný 
priamo značkou SEAT, predinštalované aplikácie SEAT pre plnohodnotné spojenie 
mobilného telefónu s vozidlom SEAT (kontaktujte prosím svojho predajcu SEAT)

o$A3 - - o

združených prístrojoch (medium), Bluetooth (hands-free a audio streaming). SD 
karta s mapovými podkladmi sa dodáva separátne, bližšie informácie u predajcu

SEAT Full Link (Mirror link) (vyžaduje WB4/WNE) PML 156 - o o

Klimatizácia, kúrenie a zimné pakety
Klimatizácia PH1 859 o � -
Climatronic - automatická klimatizácia, chladená schránka pred spolujazdcom, 
senzor vlhkosti, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

PH2 368 - EXCLUSIVE �

Winter pack: vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače svetlometov, vyhrievané trysky 
ostrekovačov čelného skla

PW1 362 o o o

Kolesá a podvozky
15" zliatinové disky "Enjoy" (21/1), pneumatiky 185/60 (nie pre KG3334) PJ5 412 - EXCLUSIVE -
16" zliatinové disky "Design" (21/2), pneumatiky 215/45 (iba s PG1; nie pre 
KG3334)

PJ6 512 - o -

16" zliatinové disky "DESIGN MACHINED" (21/3), pneumatiky 215/45 (iba s PG1) 
(nie s WFT, PTS)

PJ3 230 - - o

Titanium pack - 17" zliatinové disky "DYNAMIC" (21/3) v titánovej farbe a kryty 
vonkajších spätných zrkadiel v titánovej farbe (nie s WFT, PTS)

P04 339 - - o

Rezervné koleso, dojazdové 15" PG1 0 - o �

Okná, zrkadlá a exteriér
Elektricky ovládané zadné okná PE6 185 - EXCLUSIVE �

Tmavo tónované okná od B-stĺpika PCO 181 - EXCLUSIVE LED

Stierač zadného okna PRL 68 - o o

Sedadlá a interiér
Farba interiéru - béžová, interiérová dekoračná lišta - drevo (nie s WFT, PTS, PTN, PBI 0 - - o
Dekoračné prvky v interiéri - kov PMT 121 - o �

Kožený volant a radiaca páka PLA 158 - EXCLUSIVE �

Poťah sedadiel - Alcantara PLC 418 - - o
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Poťah sedadiel - Alcantara PLC 418 - - o



Predĺžená záruka na 6 rokov / 150 000 km  v cene vozidla

oLak karosérie: nemetalizovaný 136
o
o

490 � � �

Lak karosérie: metalizovaný 453 o o

oLak karosérie: základný 0 o o
o

Záruka na vozidlo

Výbava na želanie Toledo

Popolník a zapaľovač PFU 23 - o o

Balíky výbav

Storage pack: lakťová opierka vpredu a vzadu, sieťka, kotviace oká a háčiky v 
batožinovom priestore

WDP 136 - EXCLUSIVE �

FR-line: farba interiéru - čierna, čierna interiérová dekoračná lišta s podsvietením, 
poťah sedadiel - Alcantara s červeným prešívaním, kožený volant a radiaca páka s 
červeným prešívaním a FR dizajnom, prahové lišty s logom, zvýraznené exterériové 
prahy, tmavo-tónované sklá od B-stĺpika, exkluzívna mriežka chladiča s logom FR-
line, predné svetlá do hmly, 17" zliatinové disky "DYNAMIC" (21/3) a kryty spätných 
zrkadiel v titánovej farbe, zadné svetlá s LED technológiou (nie s WAS)

WFT 1 037 - - o

Balík CONNECT: 16" zliatinové disky "DESIGN" (21/1) a vonkajšie spätné zrkadlá vo 
farbe sivá Atom, logo na B-stĺpiku, exkluzívny poťah sedadiel, farba interiéru - 
čierna, dekoračné prvky "Connect blue", prahové lišty s logom, Media system Plus 
(viď. WB4), SEAT Full link (Mirror link), kožený volant a radiaca páka s modrým 
prešívaním a dizajnom "Connect"

PTN 742 - - o

Balík CONNECT + Color pack: balík Connect (viď PTN) + 16" zliatinové disky "DESIGN 
MACHINED" (21/1) a vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe modrá Connect

PTB 903 - - o

Ostatné
Alarm so záložnou sirénou WAL 371 o o o

Systém Štart/Stop s rekuperáciou energie pri brzdení PSO 232 - o o

Príprava pre ťažné zariadenie WRP 127 - o o
Odnímateľné ťažné zariadenie PD2 633 - o o

� - v sérii o - na želanie - - nedostupné EXCLUSIVE / LED - súčasť balíka
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rázvor [mm]

v meste

mimo mesta

kombinovaná

Prevodovka

Pohon

Brzdy

Rozmery

Palivo

Max. rýchlosť [km/h]

Zrýchlenie 0-100 km/h [s]

Spotreba [l/100km]

d x š x v [mm]

5 000 - 6 000

200

1 400 - 4 000

3 500

230

208

9,0

Technické údaje Toledo

4 / 16

Turbo preplňovanie

Vstrekovanie

Max. krútiaci moment [Nm]

Motor

1 400 - 4 000

Celková hmotnosť [kg]

Emisie CO2 [g/km]

Valce/Ventily

Objem [cm3]

Max. výkon [kW / k]

pri otáčkach [min-1]

pri otáčkach [min-1]

benzín

predná náprava

4 482 / 1 706 / 1 461

2 602

550

55

Batožinový priestor [l]

185 185

6,9

11,3

4,2

6,7 5,4

3,6

1.4 TDI

1 750 - 2 500

1.4 TSI

230175

3 500

200

9,8

1 422

66 / 90

3 / 12

1 422

66 / 90

4 / 16

4,4

1 500 - 3 000

4,0

1 750 - 2 500

11,7 11,8

119

1.2 TSI

4 / 16

1 197

66 / 90

4 400 - 5 400

160

1 400 - 3 500

áno

Commom Railpriame vstrekovanie TSI

1.2 TSI

1 197

81 / 110

4 600 - 5 600

1 395

92 / 125

1.4 TDI

3 / 12

186

6,2

3,8

diesel

4,2

4,3

Palivová nádrž [l]

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1 287

112

5-st. manuálna

3,2

3,6

94

5-st. manuálna

3,4

3,6

94

7-st. DSG

4,7 5,1

7-st. DSG

117

1 616 1 636 1 677 1 689 1 715

1.6 TDI

4 / 16

1 598

85 / 115

3 500 - 4 000

250

201

1 747

10,0

kotúčové vpredu aj vzadu (Entry vzadu bubnové)

1 2551 217

5-st. manuálna

1 2291 156 1 176

112

6-st. manuálna

5,2



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. 0800 156 885 (zo zahraničia: +421 2 492 05 952)
V rámci Service mobility máte nárok na:
� náhradné vozidlo � náhradné ubytovanie � krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste
� pri návrate domov a po opravení vozidla na krytie cestovných nákladov spojených s vyzdvihnutím vozidla

Záruka
Bez ohľadu na počet prejdených kilometrov vo vašom novom vozidle značky SEAT vám záruka na nové vozidlo poskytuje plné
krytie po dobu dvoch rokov na celom svete. Dvojročnú záruku získate aj na všetky Originálne diely SEAT, Originálne
príslušenstvo SEAT, samozrejme aj v tomto prípade bez ohľadu na počet prejdených kilometrov.

12 rokov záruka na prehrdzavenie
Chceme, aby ste si automobil SEAT užívali čo možno najdlhšie. Preto okrem 3-ročnej záruky na lak poskytujeme 12-ročnú záruku
na prehrdzavenie. 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 http://www.seatfinancie.sk .

SEAT Služby

Členstvo v klube nie je len prejavom príslušnosti k SEAT komunite a značke, ale je spojené aj s množstvom výhod. Členom klubu
je poskytovaná predĺžená záruka na vozidlo až na 2+4 roky, zvýhodnené balíky servisných služieb a zvýhodnené balíky
príslušenstva a množstvo ďalších výhod. Staňte sa členom a presvedčte sa sami.

Upozornenie:

Ponuka financovania závisí od výberu konkrétneho modelu. Pre bližšie informácie kontaktujte predajcu značky SEAT.

Uvedené ceny sú doporučené v EUR a zahŕňajú 20% DPH. V cene vozidla je zahrnutý poplatok do recyklačného fondu. Importér si vyhradzuje právo zmeny cien bez upozornenia.

Uvedené výbavy zodpovedajú modelovému roku 2016. Skôr vyrobené vozidlá sa môžu líšiť. Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav bez predchádzajúceho upozornenia.

Club SEAT

ANTIKORÓZNA ZÁRUKA
12 ROKOV

NÁHRADNÉ
VOZIDLO

SEAT SERVICE
MOBILITY

ORIGINÁLNE DIELY
SEAT

ORIGINÁLNE VÝMENNÉ
DIELY SEAT

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO SEAT

SIEŤ SERVISOV
SEAT

STAROSTLIVOSŤ O
ZÁKAZNÍKOV

Club
SEAT

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
NA 6 ROKOV

ZVÝHODNENÉ BALÍKY
PRÍSLUŠENSTVA

ZVÝHODNENÉ BALÍKY
SERVISNÝCH SLUŽIEB
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