
TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT SERVICE

STARÁME SA,
PRETOŽE SME
HO VYROBILI. 



ORIGINÁLNE, KVALITNÉ, CENOVO VÝHODNÉ.

Doprajte tu najvyššiu kvalitu originálu aj vášmu vozidlu, hoci už možno 
nie je najmladšie. Ekonomicky výhodné diely z kvalitných materiálov 
v zaujímavom cenovom zvýhodnení a prvotriedny výkon kvalifikovaného 
servisného personálu.

S nami bude vaša cesta spoľahlivá a bezpečná v každom smere.   

zľavu na Ekonomicky 
výhodný diel SEAT

zľavu na prácu kvalifikovaného 
servisného personálu

PLATÍ PRE VŠETKY VOZIDLÁ VYROBENÉ DO 31. 12. 2013.

PRACHOVÉ A PEĽOVÉ
FILTRE

KOMPLETNÝ SERVIS
KLIMATIZÁCIE

VÝMENA OLEJA 
V DSG PREVODOVKE

PREDNÉ TLMIČE
NÁRAZOV

VÝMENA ČELNÉHO SKLA

ZADNÉ TLMIČE
NÁRAZOV

20 % 10 %

SEAT EKONOMICKÉ BALÍKY ZAHŔŇAJÚ:

Zľava na diel platí iba v prípade montáže v autorizovanom servise 

SEAT. Zľavy sa vzťahujú na produkty uvedené na stranách 2–3. 

Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.

-20 %  / -10 % -20 %  / -10 %

-20 %  / -10 % -20 %  / -10 % -20 %  / -10 %

-20 %  / -10 %

SEAT EKONOMICKÉ BALÍKY.
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Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú 

nielen na vás, ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto preventívnu 

prehliadku SEAT CHECK po zime, aby ste mali istotu, že môžete 

pokojne vyraziť s úsmevom za letnými dobrodružstvami. 

Za 9 €* (vrátane DPH) vám skontrolujeme 18 najdôležitejších 

bodov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vášho vozidla a upozorníme 

vás na prípadné nedostatky!

Skontrolujeme vám:

Záver kontroly potvrdíme aj pri skúšobnej jazde. 

Objednajte sa na SEAT CHECK už dnes! Tešíme sa na vás.

€ 9*
VRÁTANE DPH

NA NEDOSTATKY, KTORÉ ODHALIL NÁŠ CHECK, 
POUŽITE JEDNODUCHO ŠEK!

SEAT CHECK
VOZIDLO SKONTROLOVANÉ. 
MÔŽETE VYRAZIŤ NA CESTY.

/  motor

/  spojku

/  prevodovku

/  pohon nápravy

/ pneumatiky

/ brzdovú kvapalinu, účinnosť brzdenia

/ brzdové rozvody, brzdové hadičky

/ brzdové kotúče, platničky

/ výfukový systém

/ podvozok, teleso nápravy

/ tlmiče pruženia

/ riadenie

/ karosériu

/ osvetlenie

/ ostrekovanie skiel, svetiel a stierače

/ čelné sklo

/ batériu

/ povinnú výbavu

* ŠPECIÁLNA PONUKA: 
PRE ČLENOV CLUB SEAT 5 € VRÁTANE DPH
maximálna odporúčaná cena

20
%

Ušetríte 

Číslo šeku: 10

Podmienky použitia šeku:

Šek platí na 1 ks 

SEAT Originálnej zadnej 

časti výfuku.

Zľava platí na SEAT 

Originálne diely.

Zľavu na diely je možné 

využiť iba v prípade montáže 

v autorizovanom servise SEAT.

Platí pre vozidlá vyrobené 

do 31. 12. 2013.

Číslo šeku: 10

SEAT ORIGINÁLNA

ZADNÁ ČASŤ VÝFUKU

Ak máte pocit, že pri každom silnejšom 

zošliapnutí plynového pedálu vám „bublá“ 

výfuk, je na čase ho vymeniť. Cieľom tlmičov 

výfuku je zmierniť a uvoľniť silné impulzy 

(výbuchy) vychádzajúce zo spaľovacej 

komory takým spôsobom, aby sa zabezpečilo 

neprekročenie určeného stupňa hluku. 

Kvalitný materiál zabraňuje úniku plynov 

zo spaľovania do interiéru vozidla a zároveň 

eliminuje riziko vzniku požiaru.

SEAT ORIGINÁLNE 

TYČKY RIADENIA

A ČAPY RIADENIA

TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT SERVICE

ŠEKOVÁ KNIŽKA 2017
NA VEKU ZÁLEŽÍ!

HODNOTA ŠEKOV 500 €*

Číslo šekovej knižky: S17

TECHNOLOGY TO ENJOY

Pre zákazníka s VIN číslom:

* Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.

6 ROKOV ZÁRUKA*

TECHNOLOGY TO ENJOY

Nový SEAT Leon. 

Je dobré byť dospelý. Čas, keď si môžete dovoliť robiť úplne všetko. Rovnako ako nový SEAT Leon nabitý technológiami, ktoré vám umožnia vychutnať si jazdu. Nové Full LED svetlomety, 
bezkľúčový prístup a štartovanie, bezdrôtové nabíjanie telefónu a veľa asistenčných systémov. To všetko a ešte oveľa viac aj v 5-dverovej verzii už od 12 990 eur teraz so zľavou až 1 400 eur 
na atraktívne balíky výbav. Navštívte svojho predajcu SEAT a objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.

Spotreba a emisie CO
2
: 4,1 – 7,2 l/100 km, 96 – 164 g/km.

JE DOBRÉ BYŤ DOSPELÝ 
NOVÝ SEAT LEON AJ VO VERZII KOMBI

297x210 leon inzercia.indd   2 08/03/17   11:42



ORIGINÁLNY ZÁKLADNÝ STREŠNÝ NOSIČ
Základný strešný nosič je vyrobený z hliníka, ľahko 

a jednoducho sa montuje, disponuje uzamykateľným 
systémom s ochranou proti krádeži a vďaka jeho 

aerodynamickému tvaru výrazne redukuje hluk pri 
náraze vetra. Teraz si môžete vybrať ten najideálnejší 

nosič presne pre váš model vozidla.

ORIGINÁLNY STREŠNÝ BOX 450 L
Rodinná dovolenka, či chata s priateľmi? S vašim novým strešným boxom sa už nemusíte 

obávať nedostatku úložného priestoru. Krátky strešný box s dvojitými plastovými stenami 
odolnými voči nepriaznivým poveternostným vplyvom. S otváraním na pravej strane. 

Praktický a vkusný doplnok vášho vozidla. Rozmery: 1600 x 1000 x 440 mm. 
Objem: 450 l. Hmotnosť: 18 kg. Maximálne zaťaženie: 50 kg. farba: sivý. Nie je kompatibilný 

s modelmi so strešným oknom.
Obj. číslo: 000071180A

ORIGINÁLNY STREŠNÝ BOX 420 L
Strešný box s dvojitými plastovými stenami odolnými voči nepriaznivým poveternostným 

vplyvom. S otváraním na oboch stranách. Praktický a vkusný doplnok vášho vozidla. 
 Rozmery: 1960 x 780 x 430 mm. Objem: 420 l. Hmotnosť: 18 kg. Maximálne zaťaženie: 50 kg. 

Farba: čierny s logom SEAT. Nie je kompatibilný s modelmi so strešným oknom.
Obj. číslo: 000071200AB

pre SEAT IBIZA, pevná verzia

pre SEAT IBIZA ST/SC

pre SEAT LEON/LEON SC

pre SEAT LEON ST

pre SEAT TOLEDO

pre SEAT ALHAMBRA, 5 sedadlová

pre SEAT ALHAMBRA, 7 sedadlová

pre SEAT ATECA

pre SEAT ATECA, pre predný pohon 
ako aj pohon 4x4 s Tyrefit-set

pre SEAT IBIZA 6P1, nie je vhodný pre autá s panoramatickou strechou

pre SEAT IBIZA SC 6P5

pre SEAT IBIZA ST 6P8, pre autá s pozdĺžnymi nosníkmi

pre SEAT LEON 5F1

pre SEAT LEON SC 5F5

pre SEAT LEON ST 5F8 / EXPERIENCE / CUPRA

pre SEAT TOLEDO

pre SEAT ALHAMBRA s pozdĺžnymi nosníkmi

pre SEAT ATECA s pozdĺžnymi nosníkmi

ORIGINÁLNA ČISTIACA SADA 
Sada obsahuje:

/  300 ml čistič kokpitu – sprej
/  300 ml odstraňovač hmyzu

/  300 ml interierový čistič

/  špongia na umývanie auta
/  bavlnená handrička

Obj. číslo: 000096354B

STREŠNÝ NOSIČ BICYKLA
Aerodynamický rám na prepravu bicykla 

s bezpečnostným zámkom proti krádeži.
Montuje sa na základný strešný nosič. 

Obj. číslo: 6L0071128A

ORIGINÁLNA ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Je praktickým doplnkom vášho vozidla v akomkoľvek počasí. Chráni 

batožinový priestor pred nečistotami a vlhkosťou pri preprave všetkých 
druhov tovaru. Je vyrobená tak, aby presne kopírovala tvar dna 

batožinového priestoru vášho vozidla. Je nenáročná na údržbu, stačí ju len 
vybrať, mimo priestoru vozidla opláchnuť prúdom vody a nechať vyschnúť. 

Čisto, sucho, Originálne!
 

Obj. číslo

6J0061201

6J0061201

5F0061205G

5F9061205

6JA061170

7N5061170

7N5061170A

575061201

575061201B

Obj. číslo

6J0071151

6J3071151

6J8071100

5F0071100

5F0071100A

5F9071101

6JA071151

7N5071151

575071151

Využite v maximálnej miere úložný potenciál, ktorý ponúka váš 

SEAT. Vďaka širokej ponuke praktických transportných riešení 

budete môcť odteraz pohodlne zbaliť na cesty za dobrodružstvom 

seba i svoju rodinu. V interiéri vozidla tak zostane o to viac 

priestoru pre vašich pasažierov. Na jar či v lete – celoročne… 

Stačí si len vybrať!

VYRAZTE ZA DOBRODRUŽSTVOM.

SO SEAT-OM
ZA LETOM.

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo  do vypredania zásob.

SEAT ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TERAZ AŽ O 10 % VÝHODNEJŠIE

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače 
nepreberáme záruku. Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného 

servisného partnera.
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BUĎTE 
ŠTÝLOVÝ.
S ORIGINÁLNYM 
PRÍSLUŠENSTVOM SEAT 
NA KAŽDÝ DEŇ.

Široká ponuka módnych a funkčných doplnkov 

vám dodáva nielen štýl, ale umožňuje aj 

praktické využitie v každej situácii. Bez ohľadu 

na počasie s doplnkami SEAT máte k dispozícii 

vždy správne vybavenie.

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo  do vypredania zásob.

SEAT ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE

ORIGINÁLNE NÁRAMKOVÉ HODINKY SEAT
Hodinky SEAT quartz s puzdrom z ušľachtilej ocele, troma ručičkami 

a dátumovkou, vodotesné do 5 ATM. Materiál: ušľachtilá oceľ. 
Remienok: nylon/koža. Priemer puzdra: 43 mm.

Obj. číslo: 6H1050800  GAA

PLÁŽOVÉ SANDÁLE
Podošva má vzor masky chladiča modelov CUPRA, 
mäkká podošva, textilné remienky. Materiál: EVA. 
Farba: Atom Grey, Cup Racer Orange. 
Veľkosti: 39–42/43–46. 
Obj. číslo: 6H1084350D/F GAF

ORIGINÁLNE NÁRAMKOVÉ HODINKY SEAT, KOLEKCIA ATECA
Hodinky SEAT quartz s puzdrom z ušľachtilej ocele, troma 

ručičkami a dátumovkou, vodotesné do 5 ATM. Materiál: 
ušľachtilá oceľ/minerálne sklo. Remienok: polyamid/koža. 

Priemer puzdra: 43 mm
Obj. číslo: 6H1050800  GBJ

DVOJFAREBNÝ PRÍVESOK NA KĽÚČE
Dvojfarebný prívesok na kľúče s lesklým kovovým 

logom. Materiál: polyuretán. Rozmery: 91×30×9 mm. 
  Obj. číslo: 6H1087011 GBA

 Obj. číslo: 6H1087011 GBD

PRÍVESOK NA KĽÚČE
Prívesok na kľúče s lesklým kovovým logom. 

Materiál: polyuretán. Rozmery: 73×40×8 mm. 
  Obj. číslo: 6H1087011  GAD

  Obj. číslo: 6H1087011  GAL
  Obj. číslo: 6H1087011  GAC

  Obj. číslo: 6H1087011  GAA

SEAT MOTORSPORT CHRONOGRAF HODINKY
Chronograf SEAT Motorsport s puzdrom z ušľachtilej ocele, troma ručičkami 
a dátumovkou, stopkami s minútovou, sekundovou a 1/20-sekundovou 
stupnicou. Vzor masky chladiča modelov Cupra na puzdre, korunka 
s logom SEAT, vodotesné do 10 ATM. Materiál: ušľachtilá oceľ/minerálne 
sklo. Remienok: polyamid/koža. Priemer puzdra: 46 mm.
Obj. číslo: 6H1050830  GAF

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.

SO SEAT-OM
ZA LETOM.
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BEJZBALOVÁ ČIAPKA
Kolekcia: SEAT Sport. Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná. 

Materiál: 100% bavlna.
 Obj. číslo: 6H1084300  GDF

SEAT VOLEJBALOVÁ LOPTA
Lopta na plážový volejbal s logom SEAT.
Materiál: polyuretán/koža. Rozmery: obvod 67 cm.
Povrchová úprava softtouch.
Obj. číslo: 6H1050522  GAI

BEJZBALOVÁ ČIAPKA
S grafickým logom. Materiál: 100% bavlna. 

Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná.
  Obj. číslo: 6H1084300  GBA

BEJZBALOVÁ ČIAPKA
S grafickým logom. Materiál: 100% bavlna. Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná.
 Obj. číslo: 6H1084300  GAE

BEJZBALOVÁ ČIAPKA
Kolekcia: Ateca. Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná. Materiál: 100% bavlna.

  Obj. číslo: 6H1084300  GCJ

BEJZBALOVÁ ČIAPKA
Kolekcia: Ateca. Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná. Materiál: 100% bavlna. 
  Obj. číslo: 6H1084300  GCH

AKTOVKA
Aktovka s oddielom pre laptop, ďalšie otvorené 
oddiely a vrecká so zipsom, dá sa upevniť 
na rukoväť kufríka na kolieskach, grafické reflexné 
logo, podšívka s logom SEAT. 
Materiál: 100% polyester. 
Rozmery: 120×400×280 mm. 
Farba: antracitová/oranžová.
Obj. číslo: 6H1087309  GAE

KUFRÍK NA KOLIESKACH
Cestovný kufrík so štyrmi voľne otočnými 
kolieskami a 3-dielnou nastaviteľnou teleskopickou 
rukoväťou, veľký vonkajší oddiel, vnútorný oddiel 
na košele, grafické reflexné logo, integrovaný štítok 
na adresu, podšívka s logom SEAT. 
Materiál: 100 % polyester. 
Rozmery: 200×310×530 mm. 
Farba: antracitová/oranžová.
Obj. číslo: 6H1087301  GAE

RUKSAK
Ruksak s oddielom na laptop a oddielom so zipsom, 
reflexné grafické logo, čalúnená zadná strana, 
ergonomicky tvarovaný, čalúnené nosné popruhy, 
podšívka s logom SEAT. 
Materiál: 100% polyester. 
Rozmery: 180×290×440 mm, 22 l. 
Farba: antracitová/oranžová.
Obj. číslo: 6H1087329  GAE

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo  do vypredania zásob.

SEAT ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.
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DÁMSKE PONČO
Jemne tkané pončo s V-výstrihom, pruhovaný lem.

Materiál: 56 % vlna, 24 % viskóza, 
20 % polyamid.

Veľkosť: jedna veľkosť. 
Farba: piesková. 

Obj. číslo: 6H1084212G GBI

PEXESO 
Kartová hra pre deti s 24 zhodnými pármi

aktuálnych modelov SEAT. 
Obj. číslo: 6H1087525  GAN

Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo  do vypredania zásob.

SEAT ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TERAZ AŽ O 20 % VÝHODNEJŠIE

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku. 
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného partnera.

PÁNSKE TRIČKO S KRÁTKYM RUKÁVOM
Tričko s veľkou potlačou a logom SEAT zo zadnej strany trička 

v oblasti krku. Materiál: 100% bavlna. Veľkosti: S–XXL.
Obj. číslo: 6H1084200A–E GAB

MALÝ DÁŽDNIK
Skladací dáždnik s automatickým otváraním a zatváraním, kovová 
tyč, ergonomicky tvarovaná rukoväť s povrchovou úpravou 
Senosoft, odolný voči vetru. Logo SEAT na rukoväti. 
Materiál: 100 % polyester. Rozmery: 290×50×50 mm. 
Priemer: 94 cm.

  Obj. číslo: 6H1087600  GAA

DÁMSKE TRIČKO S KRÁTKYM RUKÁVOM
Tričko s veľkou potlačou a logom SEAT zo zadnej strany trička v oblasti krku. 

Materiál: 95% bavlna, 5% elastan. Veľkosti: S–XL.
Obj. číslo: 6H1084211A–D GAB

SEAT DETSKÉ ODRÁŽADLO
Detské autíčko SEAT pre deti od 12 mesiacov, s čalúneným sedadlom. 

Materiál: polyetylén. Rozmery: 720×300×270 mm. Farba: červená.
Obj. číslo: 6H1087500  GAD

ŠNÚRKA NA KRK
Dvojfarebná šnúrka s lesklým logom SEAT. Materiál: 100% polyester. Rozmery: 490×30×7 mm. 

 Obj. číslo: 6H2087610  GAH   Obj. číslo: 6H2087610  GAD   Obj. číslo: 6H2087610  GBF

12 | 13



Šeková knižka SEAT 2017 obsahuje množstvo zliav na Originálne diely 

a Originálne príslušenstvo SEAT v celkovej hodnote až 500 €. 

Navyše máte možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny.  

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť a navštívte vášho SEAT 

servisného partnera čo najskôr! 

SEAT  VÁM PRINÁŠA ŠEKOVÚ KNIŽKU SEAT 
NA ROK 2017. ŠPECIÁLNA PONUKA 
PRE MAJITEĽOV STARŠÍCH VOZIDIEL.

SEAT ORIGINÁLNE
BRZDOVÉ KOTÚČE

SEAT ORIGINÁLNE
BRZDOVÉ PLATNIČKY

SEAT ORIGINÁLNE
TLMIČE PRUŽENIA

SEAT ORIGINÁLNE
NÁBOJE A LOŽISKÁ 

NÁBOJOV KOLIES

SEAT ORIGINÁLNE
GUĽOVÉ ČAPY A TYČKY 

STABILIZÁTORA

SEAT ORIGINÁLNE
TYČKY A ČAPY RIADENIA

SEAT ORIGINÁLNA
ZADNÁ ČASŤ VÝFUKU

SEAT ORIGINÁLNA 
SPOJKOVÁ SADA

SEAT ORIGINÁLNE 
ROZVODY

SEAT ORIGINÁLNA
ŠTARTOVACIA BATÉRIA

SEAT ORIGINÁLNE
XENÓNOVÉ VÝBOJKY

SEAT ORIGINÁLNE
STIERAČE A AERO 

STIERAČE

SEAT ORIGINÁLNE
DETSKÉ AUTOSEDAČKY

SADA KOMPLETNÝCH 
ZIMNÝCH KOLIES SEAT

SADA ZIMNÝCH 
PNEUMATÍK 

CONTINENTAL

SADA LETNÝCH 
PNEUMATÍK 

CONTINENTAL

›››

ORIGINÁLNE, KVALITNÉ A ZÁROVEŇ CENOVO VÝHODNÉ. 
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NA VEKU ZÁLEŽÍ!

20
%

Ušetríte 

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ BRZDOVÉ 

KOTÚČE

Kvalita súčiastok zohráva pri brzdení 

rozhodujúcu úlohu. SEAT Originálne 

brzdové kotúče sú odolné voči trhlinám 

a spoľahlivo reagujú aj pri extrémnych 

situáciách (horúčavy, mrazy, silné 

namáhanie). Vyberte si to najlepšie 

pre vašu bezpečnosť.

Číslo šeku: 1
Číslo šeku: 1

Podmienky použitia šeku:

Šek platí na max. 2 ks (pravý 

a ľavý) SEAT Originálnych 

predných brzdových kotúčov.

Zľava platí na SEAT 

Originálne diely. 

Zľavu na diely je možné 

využiť iba v prípade montáže 

v autorizovanom servise SEAT.

Platí pre vozidlá vyrobené 

do 31. 12. 2013.

TECHNOLOGY TO ENJOY

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej 

osobnej šekovej knižky získavate 

aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! 

Vaša šeková knižka obsahuje unikátne 

číslo, ktoré je uvedené na každom 

šeku. Čím viac šekov využijete, tým 

sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky 

zaraďujete do súťaže o: 

2x  SEAT s plnou nádržou na víkend 

a SEAT Originálne príslušenstvo 

v hodnote 250 €

2x  SEAT Originálne príslušenstvo 

v hodnote 150 € 

2x  SEAT Originálne príslušenstvo 

v hodnote 100 € 

Odmeňujeme až 6 výhercov ročne!

ŠEKUJTE A SÚŤAŽTE

A ĎALŠIE SKVELÉ CENY!O SEAT NA VÍKEND

Obrázky majú len ilustračný charakter.

AudiSlovensko
SEAT.Slovensko

www.seat.sk

TECHNOLOGY TO ENJOY

  

Súťažte so Šekovou knižkou!

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej osobnej šekovej knižky 

získavate aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! Vaša šeková knižka 

obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené na každom šeku. 

Čím viac šekov využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky zaraďujete do súťaže o: 

/ 2x  SEAT s plnou nádržou na víkend 

 a SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 250 €

/ 2x  SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 150 € 

/ 2x  SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 100 €



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 2017), 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.

Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. Ponuka platí od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob. Zmena cien vyhradená.

www.seat.sk

SEAT SERVICE

Váš SEAT partner

SEAT odporúča

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.

AudiSlovenskoSEAT.Slovensko


