
TECHNOLOGY TO ENJOY

TOLEDO
Originálne príslušenstvo



NOVÝ  
SEAT TOLEDO
Sloboda voľby

Krása, pohodlie a bezkonkurenčná technológia prichádzajú ako 

štandard v prípade nového Toleda. Ale to je len začiatok celého 

príbehu. Na týchto stránkach nájdete mnohé nápady 

na vylepšenie vášho vozidla príslušenstvom, akým sú napríklad 

informačné a zábavné systémy, nosiče a iné. Vo všetkých 

prípadoch sa jedná o Originálne príslušenstvo SEAT, ktoré dodá 

vášmu Toledu ešte viac osobitosti.



VIAC
MOŽNOSTÍ
Preprava vášho cenného nákladu

Toledo má miesto na všetko. A ponúka celý rad spôsobov 

na prepravu všetkého, čo si chcete vziať so sebou.

Od nosičov horských bicyklov, lyží a surfovacích dosiek 

až po pevné strešné nosiče a strešné boxy – Toledo bezpečne 

prepraví akýkoľvek náklad. A čo viac, Originálne príslušenstvo 

SEAT ponúka aj celý rad variabilných detských sedačiek, ktoré 

poskytnú vašim deťom maximálne pohodlie a ochranu.



Bezpečne a pevne uložený náklad

ŤAŽNÉ ZARIADENIE. 
Odnímateľné ťažné zariadenie so zabezpečovacím systémom. Systém 
s farebným označením uľahčuje montáž hlavice ťažného zariadenia.
6JA092101
ELEKTROINŠTALÁCIA: 6JA055204

STREŠNÉ NOSIČE. 
Predné a zadné nosiče so systémom proti krádeži. 

6JA071151

NOSIČ BICYKLOV. 
Aerodynamický hliníkový rám na prepravu bicyklov. So zámkom proti odcudzeniu. 

Montuje sa na strešné nosiče.
6L0071128A

450-LITROVÝ STREŠNÝ BOX. 
Dvojité steny z umelej hmoty odolnej voči poveternostným vplyvom. Hmotnosť: 18 kg. 

Maximálna nosnosť: 50 kg. Montuje sa na strešné nosiče.
000071180A

NOSIČ BICYKLOV NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE. 
Sklápateľný nosič bicyklov, ktorý sa pripevňuje na ťažné zariadenie. Je určený na prepravu 

2 bicyklov za vozidlom. Je vybavený panelom s koncovými svetlami, 13-kolíkovou elektrickou 
zásuvkou a návodom na montáž.

000071128B
ROZŠÍRENIE PRE 3. BICYKEL: 000071128C

NOSIČ LYŽÍ. 
Hliníkový nosič s plastovým krytom a gumenými podperami. Pre 4 alebo 6 párov lyží,  

resp. 2 alebo 4 snowboardy. Montuje sa na strešné nosiče.
3B0071129F / 3B0071129G

NOSIČ SURFU. 
Zahŕňa 4 plastové podpery, ktoré sa prispôsobia tvaru surfu. 

Na prepravu 1 alebo 2 surfovacích dosiek. Montuje sa na strešné nosiče.
000071120HA

PREPRAVA
Originálne príslušenstvo SEAT je odolné, má dlhú životnosť 

a jednoduchú montáž. Pri používaní sady hliníkových priečnych 

nosičov SEAT je zaistená bezpečnosť a stabilita nákladu počas 

prepravy. Môžete si vybrať z ponuky nosičov lyží a snowboardov, 

surfovacích dosiek, horských bicyklov, alebo aerodynamický 

450-litrový strešný box.

Pre nadmerné náklady je k dispozícii odnímateľné ťažné 

zariadenie s možnosťou jednoduchej montáže a pripojenia 

elektroinštalácie. Vďaka Originálnemu príslušenstvu SEAT 

si môžete vziať so sebou skutočne čokoľvek.



SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS. 
Vhodná pre hmotnostnú skupinu I 
(od 9 do 18 kg). Inštaluje sa pomocou 
bezpečnostných pásov vozidla alebo 
úchytiek ISOFIX a horného kotviaceho pásu 
Top Tether. Poťahy sa dajú zvliecť a vyprať.
000019221A

BEZPEČNOSTNÝ PÁS TOP TETHER. 
Bráni prevráteniu sedačky dopredu 
pri čelnom náraze. Používa sa v kombinácii 
so sedačkou SEAT Peke G1 ISOFIX Duo Plus.
3R0019900

BEZPEČNOSŤ DETÍ
Trochu pokoja

O naše malé ratolesti sa musíme v živote starať najviac. 

Pre SEAT Toledo je preto k dispozícii celý rad moderných 

detských sedačiek. Tieto sedačky sú prispôsobené veku 

a hmotnosti dieťaťa a ich ergonomický dizajn znižuje tlak 

na hlavu a plecia a minimalizuje únavu. Sedačky sa dodávajú 

s vyspelými upevňovacími systémami a ponúkajú maximálnu 

ochranu pre vaše deti a väčší pocit pokoja pre vás.

SEAT TOLEDO

Detské sedačky Vek (približný) Hmotnosť Orientácia

PEKE G0 PLUS Do 15 mesiacov Do 13 kg

PEKE G1 iSOFiX DUO PLUS Od 9 mesiacov do 4 r. Od 9 do 18 kg

PEKE G3 PLUS Od 4 do 12 rokov Od 15 do 36 kg

PEKE G3 KIDFIX Od 4 do 12 rokov Od 15 do 36 kg

RECARO YOUNG PROFY PLUS Do 15 mesiacov Do 13 kg

RECARO YOUNG EXPERT PLUS Od 9 mesiacov do 4 r. Od 9 do 18 kg

RECARO YOUNG SPORT I/II/III Od 9 mesiacov do 12 r. Od 9 do 36 kg

RECARO YOUNG PROFI PLUS.
Vhodná pre hmotnostné skupiny 0,0 + 
(až do 13 kg). Inštaluje sa pomocou 
bezpečnostných pásov vozidla. Integrovaná 
rukoväť na prenášanie a odnímateľná strieška. 
Poťahy sa dajú zvliecť a vyprať.
000019950B

RECARO YOUNG EXPERT PLUS.
Vhodná pre hmotnostnú skupinu I 
(od 9 do 18 kg). Inštaluje sa pomocou 
bezpečnostných pásov vozidla. Poťahy sa dajú 
zvliecť a vyprať.
000019950C

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. Poťahy sa dajú 
zvliecť a vyprať.
000019223

PEKE G0 PLUS.
Vhodná pre hmotnostnú skupinu 0 + 
(až do 13 kg). Inštaluje sa pomocou 
bezpečných pásov vozidla alebo úchytkami 
ISOFIX so špecifickou platformou. Integrovaná 
rukoväť na prenášanie a odnímateľná strieška. 
Poťahy sa dajú zvliecť a vyprať.
000019220A

PLATFORMA PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
Platforma je pripevnená ku karosérii vozidla, 
čo zabezpečuje maximálnu stabilitu a ochranu 
pre deti. Detská sedačka Peke G0 Plus sa 
odmontuje odistením západky, zatiaľ čo 
platforma zostáva namontovaná vo vnútri 
vozidla.
000019230C

SEAT PEKE G3 PLUS.
Vhodná pre hmotnostné skupiny II, III 
(15 kg–36 kg). Inštaluje sa pomocou bezpečnostných 
pásov vozidla. Výškovo nastaviteľné operadlo. Poťahy 
sa dajú zvliecť a vyprať.
000019222A

RECARO YOUNG SPORT I/II/III.
Vhodná pre hmotnostné skupiny I, II, III 
(od 9 do 36kg). Inštaluje sa pomocou 
bezpečnostných pásov vozidla. Nastaviteľné 
operadlo a vypchávky podľa hmotnostnej 
skupiny. Poťahy sa dajú zvliecť a vyprať.
000019950D



CHYTRÝ
PRIESTOR
Miesto pre možnosti

Interiér Toleda bol navrhnutý s ohľadom na cestujúcich. 

Vďaka inteligentnej koncepcii, luxusnému čalúneniu 

a stredovej lakťovej opierke ponúka svojim cestujúcim 

pohodlie v každom smere. A okrem toho aj celý rad 

príslušenstva. Či už potrebujete najnovší navigačný systém 

TomTom®, technológiu Bluetooth® alebo ochranu interiéru 

vášho vozidla, v Tolede je možné všetko.



KRYT KĽÚČA. 
Ozdobný kryt kľúča dokonale chráni elektrické zariadenie 
a dodáva mu jedinečný vzhľad a povrch.
000087013S

ZÁZNAMNÍK. 
Zápisník na poznámky v oblasti
protislnečnej clony. Pripevňuje 
sa pomocou elastického pásu.

1SL052530

SCHRÁNKA NA MENŠIE PREDMETY. 
Multifunkčné zariadenie na odkladanie predmetov. Upevňuje sa iba na prednú stredovú 

konzolu. Inovatívny tvar zabezpečí uloženie viacerých vecí do malého priestoru.
1SL061129

SFÉRICKÁ SCHRÁNKA. 
Inovatívna, kožou potiahnutá odkladacia schránka pre váš mobilný telefón, perá, vizitky, 

kreditné karty a mnoho ďalších vecí. Je vybavená špeciálnymi otvormi na mince. Atraktívne 
príslušenstvo pre organizovanie vecí a ich ľahkú dostupnosť. Upevňuje sa iba na prednú 

stredovú konzolu.
1SL061129A

STREDOVÁ LAKŤOVÁ OPIERKA. 
Prispôsobená tvaru konzoly, s textilným poťahom a vylepšeným komfortom vďaka ergonomickému 

dizajnu. Všetky prvky pre inštaláciu sú súčasťou dodávky.
6JA061100

INTERIÉR
Každá cesta bude nádherná

Vo vnútri nového Toleda je každý detail presne taký, ako si 

želáte. A to isté platí aj pre Originálne príslušenstvo SEAT. 

Naše inovatívne schránky sa dajú pripevniť k stredovej konzole 

a používať na uloženie ľubovoľného počtu predmetov, vrátane 

mobilných telefónov a vizitiek.



TOMTOM® XL/XXL. 
TomTom® XXL prichádza s navigačným systémom s rýchlym načítaním 
a technológiou MapShare™ pre najnovšie aktualizácie máp. Ponúka hla-
sové informácie názvov ulíc a upozornenia na meranie rýchlosti radarom 
alebo kamerou. Používa systém IQ Routes™ pre výpočet najrýchlejšej 
trasy za všetkých okolností. Sklopný systém pre upevnenie EasyPort vám 
umožní prenášať zariadenie vo vrecku.
TomTom® XXL EUROPE 000051818BB

PREHRÁVAČ DVD S DVOMI 7" OBRAZOVKAMI. 
Dve 7" LCD obrazovky (16:9). Prehráva formáty: 

MPEG4/ DVD / DVD R / DVD RW / VCD / MP3 / MP4 / 
CD R / CD RW / JPEG. Nabíjateľná lítiová batéria. Vstup/

výstup AV.. Vstup USB. Čítačka pamäťových kariet SD / 
MMC/ MS. Funkcia proti otrasom. 2 Hi-Fi reproduktory. 

Príslušenstvo: Diaľkové ovládanie návod na použitie, 
nabíjačka do auta, adaptér, kábel AV.

000051232C

PREHRÁVAČ DVD S DVOMI 9" OBRAZOVKAMI. 
9" monitor s obrazovkou TST/LCD (16:9). Farebný. 

Prehráva formáty: DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-
RW, WMA, JPEG, MPEG4. Čítačka pamäťových kariet 

SD / MMC. Čítačka USB kľúča. Zabudované stereo 
reproduktory (2 x 1 W). Zabudovaná lítiová batéria. 

Rozlíšenie: 800×RGB×480. Vstup/výstup AV. Systém: 
automatický PAL/NTSC. Audio výstup FM. Funkcia 

infračerveného diaľkového ovládania všetkých funkcií. 
Upevnenie k opierkam hlavy. Záznamník, Prepravné 

puzdro. Rozmery: 225×160×34,20 mm. Hmotnosť 
hlavného displeja: 850 gr. Hmotnosť vedľajšieho 

displeja: 560 gr. Inteligentný inštalačný systém. 
000051815J

KÁBLOVÝ ADAPTÉR PRE PRIPOJENIE PREHRÁVAČOV IPOD ®. 
Adaptér, ktorý pripojí iPod® cez USB / Aux vstup. Prehrávanie hudby 

a jeho ovládanie prebieha prostredníctvom rádia alebo navigačného 
systému a reproduktorov vozidla.

000051785B

MULTIMÉDIÁ
Zostaňte pripojení

Informácie a zábava majú v Tolede významné postavenie. Vyberte 

si z ponuky najmodernejších navigačných systémov TomTom®, 

s ktorými vďaka dotykovému displeju a intuitívnym mapám nájdete 

najrýchlejšiu trasu k svojmu cieľu. K dispozícii je aj handsfree systém 

PARROT, mini sada Bluetooth® a držiak pre iPad® (vhodný 

pre iPad2®). Medzitým sa o zábavu postará aj káblový adaptér 

pre prehrávač MP3/iPod® a dva displeje s DVD prehrávačom 

pre cestujúcich na zadných sedadlách.

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

HANDSFREE PARROT MKI 9000.
Umožňuje konverzáciu s čistým zvukom vďaka dvojitému vonkajšiemu mikrofónu a softvéru 
pre minimalizáciu hluku a ozvien.
Univerzálne konektory vám vo vozidle SEAT takisto umožnia prehrávať hudbu a ovládať ju 
samostatným diaľkovým ovládaním. Slovenčina nie je dostupná. 
000051466B

MINI SADA BLUETOOTH® PLUS.
Mimoriadne kompaktné prenosné zariadenie, ktoré umožňuje konverzáciu s čistým zvukom 
vďaka dvojitému vonkajšiemu mikrofónu a softvéru pre minimalizáciu hluku. Univerzálne 
vstupy vám takisto umožnia prehrávať hudbu a ovládať ju samostatným diaľkovým ovládaním. 
Slovenčina nie je dostupná. 
000051460H



OCHRANA
Ako nové

Predstavujeme vám sortiment Originálneho príslušenstva SEAT, 

ktorý udrží vaše Toledo vo vrcholnej forme. Elegantné plachty na 

zakrytie vozidla, dodávané v červenej, čiernej a sivej farbe, ktoré 

ochránia exteriér. A pre interiér sú v ponuke odolné gumené 

podlahové koberce s upevňovacími systémami SEAT, 

samolepiacimi fóliami na ochranu oblasti dverí a dômyselné 

riešenie, ktoré ochráni batožinový priestor i váš náklad.

SADA TEXTILNÝCH KOBERCOV.
4-dielna sada podlahových kobercov (2 vpredu 
a 2 vzadu). Jemná štruktúra, hladký dizajn. 
Vrátane originálneho upevňovacieho systému SEAT.
6JA863011 LOE

SADA GUMENÝCH KOBERCOV.
4-dielna sada podlahových kobercov (2 vpredu 
a 2 vzadu). Vyrobené z nepriepustnej gumy. 
Vrátane originálneho upevňovacieho systému SEAT. 
6JA061500 041

PLACHTA NA ZAKRYTIE VOZIDLA / ČERVENÁ / ČIERNA / SIVÁ.
Exkluzívna elastická plachta ochráni vaše vozidlo. Polyesterová tkanina. S logom SEAT v oblasti prednej 
kapoty vozidla.
6JA061701 / 6JA061701A / 6JA061701B

SADA TEXTILNÝCH KOBERCOV VELPIC.
4-dielna sada podlahových kobercov (2 vpredu 
a 2 vzadu). Vyrobené z mäkkej tkaniny. 
Vrátane originálneho upevňovacieho systému SEAT. 
6JA0616675 041

FÓLIE NA BOČNÉ PRAHY. 
Samolepiace pruhy prispôsobené tvaru prahov dverí, aby ochránili 
vstupný priestor pre cestujúcich.
6JA071691B

OCHRANNÁ FÓLIA PRE BATOŽINOVÝ PRIESTOR. 
Priesvitná samolepiaca fólia prispôsobená tvaru zadného nárazníka, 

aby ochránila priestor pre nakladanie.
6JA07136

SIEŤKA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU. 
Trojdielny systém sietí pre rozdelenie batožinového priestoru. Dokonalý spôsob zaistenia batožín.
6JA061170C

MRIEŽKA NA ODDELENIE BATOŽINOVÉHO PRIESTORU. 
Kovová mriežka, ktorá oddeľuje priestor pre cestujúcich od batožinového priestoru. Ľahká montáž a demontáž. 

Používa sa na ochranu cestujúcich pred pohybujúcimi sa batožinami alebo pri preprave zvierat.
6JA061201

LAPAČE NEČISTÔT VPREDU A VZADU. 
Chránia podvozok a karosériu pred odletujúcimi kamienkami počas jazdy.

VPREDU: 6JA075101
VZADU: 6JA075101A



OCHRANA ÚDRŽBAREŤAZE FARBY
Bezpečnosť nadovšetko

SEAT robí všetko pre vašu ochranu. V prípade núdzovej situácie sa 

teda môžete spoľahnúť na reflexné výstražné trojuholníky 

a reflexnú vestu, ako aj na sadu výmenných žiaroviek. A na všetko 

sa vzťahuje záruka značky SEAT.

Udržiavanie vzhľadu

Vy chcete,  aby vaše vozidlo SEAT zostalo ako nové a my vám ponúkame rad čistiacich výrobkov, 

ktoré vám pomôžu tento cieľ dosiahnuť. Všetky tieto produkty sú špeciálne vyrobené pre vaše Toledo 

a môžu odstrániť aj tie najväčšie nečistoty.

Viac sebakontroly

Sneh spôsobuje problémy každý rok a Originálne príslušenstvo SEAT ponúka tri 

riešenia pre vaše kolesá: Autosock, Easy Grip a Turisport. Na všetky sa vzťahuje 

záruka SEAT, takže dôjdete do cieľa bez ohľadu na podmienky.

Retušovanie

Ryhy, škrabance a malé nedokonalosti sa teraz oveľa ľahšie opravujú. Všetky 

naše farby sa presne zhodujú s farbou vášho Toleda. A dodávajú sa spolu 

s profesionálnymi lakovacími tyčinkami na dosiahnutie precízneho výsledku.

VÝBAVA PRE PRÍPAD NÚDZE.
Sada dvoch výstražných 
trojuholníkov, reflexnej vesty 
a iných potrieb pre poskytnutie 
prvej pomoci.

VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK.
8K0860251
VYŠŠIA ÚROVEŇ: Umiestnený 
v obložení zadnej steny 
batožinového priestoru. 
NIŽŠIA ÚROVEŇ: Vyplňuje 
schránku pod kobercovou 
podlahou batožinového priestoru.

REFLEXNÁ VESTA.
000093900SA

PNEUMATIKA/REF AUTOSOCK EASY GRIP TURISPORT

185/60R15 000093375AA 000091375Q 000091303C

195/55R15 000093375AA 000091375Q 000091303C

215/45R16 000091301A

215/40R17 000091301A 000091375M

Odstraňovač hmyzu z čelného skla / Čistiaci prostriedok pre interiér / Gél na čistenie ráfikov / Čistič palubnej dosky / 
Koncentrovaná kvapalina do ostrekovača / Odmrazovač / Šampón s voskom / Leštiaci vosk / Nemrznúca kvapalina 
do ostrekovača (500 ml / 1000 ml).

LAKOVACIE TYČINKY

PLATIN SIVÁ BRILLIANT STRIEBORNÁ LAVA MODRÁ

SOMONTANO ČERVENÁ CAPUCCINO BÉŽOVÁ DENIM MODRÁ

MAGIC ČIERNA OCEAN MODRÁ

BILA BIELA PASION ČERVENÁ



MULTIMÉDIÁ

Obj. číslo

Prenosný DVD prehrávač s dvoma 7" obrazovkami 000051232C 

Prenosný DVD prehrávač s dvoma 9" obrazovkami 000051815J

TomTom® XXL Európa 000051818BB

TomTom® Start 25 Európa 000051818AR

Hands free sada Parrot MKI 9100 000051466A

Hans free sada Parrot MKI 9000 000051466B

Mini sada Parrot Plus 000051460H

Káblový adaptér pre prehrávače MP3/iPod® 000051785B

Balík Start 60 plus extra dlhú podpora 000051818BC

Balík VIA 130 + adhézny disk 000051818BF

PREPRAVA

Obj. číslo

Strešné nosiče 6JA071151 

Nosič 2 bicyklov na ťažné zariadenie 000071128B 

Nosič bicykla 6L0071128A

450-litrový strešný box 000071180A

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

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

Nosič pre surfovaciu dosku 000071120HA

Ťažné zariadenie 6JA092101 

13-pinová elektroinštalácia 6JA055204

Sada upevňovacích popruhov 000017770

Sieťky do batožinového priestoru 6JA061170C

CESTOVANIE

Obj. číslo

Stredová lakťová opierka 6JA061100

Držiak na drobné predmety 1SL061129

Kožený sférický držiak na drobné predmety 1SL061129A

Prenosná autochladnička 000065200

Predlžovací kábel pre autochladničku 000065201

Transformátor pre autochladničku 000065202

ZOZNAM
PRODUKTOV



BEZPEČNOSŤ

Obj. číslo

Detská bezpečnostná sedačka Peke G0 Plus 000019220A

Základňa pre sedačku Peke G0 Plus iSOFiX RWF 000019230C

Bezpečnostná detská sedačka Peke G1 iSOFiX Duo Plus 000019221A

Detský bezpečnostný pás Top Tether 3R0019900

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Plus 000019222A

Detská bezpečnostná sedačka Peke G3 Kidfix 000019223

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Profi Plus 000019950B

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Expert Plus 000019950C

Detská bezpečnostná sedačka Recaro Young Sport I/II/III 000019950D

Detská bezpečnostná sedačka Fair G0/1S 000019230J

Platforma FAIR G RWF pre G0/1S 000019230F

Výstražné trojuholníky 8K0860251

Reflexná vesta 000093900SA

Sada žiaroviek 000052173A

Halogénová žiarovka H7 s bielym svetlom 000052007D

Halogénová žiarovka H7, zvýšená svietivosť + 90% 000052007M

Snehové reťaze Autocock 215/45R16 & 215/40R17 000091301A

Snehové reťaze Autocock 185/60R15 & 195/55R15 000093375AA

Snehové reťaze Easy grip  
185/60R15 & 195/55R15 
215/40R17

000091375Q
000091375M

Turisport 185/60R15 & 195/55R15 000091303C

Bezpečnostné nástavce na skrutky kolies 000071500

OCHRANA

Obj. číslo

Sada textilných kobercov 6JA863011 LOE

Sada textilných kobercov Velpic 6JA061675 041

Sada gumených kobercov 6JA061500 041

Plachta na zakrytie vozidla červená 6JA061701

Plachta na zakrytie vozidla čierna 6JA061701A

Plachta na zakrytie vozidla sivá 6JA061701B

Predné lapače nečistôt 6JA075101

Sada 3 sietí batožinového priestoru 6JA061170C

Mreža na oddelenie batožinového priestoru 6JA061201

Zadné lapače nečistôt 6JA075101A

Záznamník pod slnečnú clonu 1SL052530

Fólie na bočné prahy 6JA071691B

Kryt kľúča s nápisom Toledo 000087013S

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Obj. číslo

Ochranná fólia nakladacej hrany zadného nárazníka 6JA071363

Lakovacia ceruzka Bila Biela 000098500L F9E

Lakovacia ceruzka Pasion červená 000098500L F3K

Lakovacia ceruzka Platin sivá 000098500LMF8L

Lakovacia ceruzka Brilliant strieborná 000098500LMA7W

Lakovacia ceruzka Lava modrá 000098500LMW5Q

Lakovacia ceruzka Somontano červená 000098500LMF3X

Lakovacia ceruzka Capuccino béžová 000098500LMF8H

Lakovacia ceruzka Denim modrá 000098500LMQ5X

Lakovacia ceruzka Magic čierna 000098500LMF9R

Lakovacia ceruzka Ocean modrá 000098500LMF5W

Odstraňovač hmyzu a čistiaci prostriedok na okná 00S096300S

Gél na čistenie kolies 00S096304S 

Čistiaci prostriedokw na prístrojovú dosku 00S096307S 

Koncentrovaný prostriedok na čistenie okien (1:100) 00S096311S

Šampón s voskom 00S096316S 

Leštiaci vosk 00S096318S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55°C) 500 ml 00S096319S 

Koncentrovaná kvapalina do ostrekovačov (-55°C) 1 000ml 00S096320S

Odmrazovač čelného skla 00S096322S 

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

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Obj. číslo

Náplň do osviežovača vzduchu jemné bylinky 000091500HS

Náplň do osviežovača vzduchu zmes ovocia 000091500FM

Náplň do osviežovača vzduchu svieža mäta 000091500MC

Čistiaci prostriedok na čalúnenie 00S096301S



s e a t . s k

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.

SEAT odporúča


