SEAT
Originální
Kola.

Žijte, jak chcete. Upravte si svůj SEAT dle vašeho
životního stylu s kvalitním příslušenstvím SEAT, které
bylo speciálně navrženo pro váš model. Vyberte si
originální kola, která se vyznačují vysokou kvalitou,
mimořádnou životností a bezpečností. Vyberte si
z široké nabídky rozměrů, barev a designů.

Vyberte kola,
která se vám líbí.
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SEAT
Ibiza.
Kola z lehkých slitin.
18" kola Black,
broušená lesklá
6F0071498
7J×18

18" kola Sport Black matná
6F4071498
7J×18

18" kola Sport Black,
broušená matná
6F0071498D 1OV
7J×18
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SEAT
Ibiza.
Kola z lehkých slitin.
17" kola Cosmo Grey,
broušená matná
6F0071497G 67E
7J×17

17" kola Piano Black,
broušená matná
6F0071497
7J×18
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SEAT
Arona.
Kola z lehkých slitin.
18" kola černý klavírní lak
6F9071498
7J×18

18" kola černá Sport
6F9071498D 1OV
7J×18
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Nový SEAT Leon.
Kola z lehkých slitin.
18" kola Sport II
5FA071498 7DF
7.5J×18

18" kola Sport I
5FA601025M 20J
7.5J×18
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Nový SEAT Ateca.
Kola z lehkých slitin.
19" kola Aneto, černá

19" kola Aneto, stříbrná

8J×19

8J×19

19" kola Exclusive IV,
broušená

18" kola Performance,
broušená

8J×19

7J×18

575071499 041

575071499F 041
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575071499 1BC

575071498 041

Nový SEAT Ateca.
Kola z lehkých slitin.
18" kola Performance,
leštěná stříbrná

19" kola antracitová,
broušená

18" kola lesklá černá

7J×18

8J×19

7J×18

19" kola Aneto, broušená
stříbrná

19" kola Exclusive III,
broušená

18" kola Performance,
broušená šedá

8J×19

8J×19

7J×18

575071498 1BC

57507149E 1BC
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575071499 79Y

575601025AG 7DF

575071498D 041

575601025AF 2OJ

Společnost SEAT pracuje na neustálém vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změny technických
údajů, barev a cen bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v této brožuře jsou tedy pouze orientační. Přestože
společnost SEAT vynakládá veškerou snahu, aby technické údaje byly platné ke dni vydání (20. 5. 2021),
nejnovější údaje si, prosím, ověřte u svého autorizovaného prodejce značky SEAT. Vzhledem k omezeným
technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v této brožuře mohou mírně lišit od skutečných
odstínů laků nebo jiných materiálů. Tento vůz, veškeré jeho části a originální náhradní díly byly vyrobeny
v souladu s právními předpisy, jež se týkají prevence a minimalizace dopadu výroby na životní prostředí. Díky
využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů tak přispíváme ke stabilizaci a zlepšení kvality životního
prostředí. Nové vozy SEAT jsou šetrnější vůči životnímu prostředí, a až dosáhnou konce svého životního cyklu,
mohou být odevzdány do autorizovaných zařízení, kde bude provedena jejich ekologická likvidace, aniž by to pro
posledního vlastníka představovalo jakékoli náklady. Pro více informací týkajících se dodávky a recyklace vozů
navštivte

webové

stránky

https://www.seat.cz/servis-a-prislusenstvi/dalsi-informace/recyklace

nebo

kontaktujte Callparts Recycling GmbH ČR – http://callparts.cz/. Použité fotografie mohou obsahovat
příplatkovou výbavu a jsou pouze ilustrativní. Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů.
Případné chyby a omyly nelze vyloučit. Uvedené výbavy v katalogu odpovídají modelovému roku 2021, která
platí od 30. týdnu roku 2020. Více informací získáte u autorizovaného prodejce. Hodnoty spotřeby paliva a emisí
CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto
hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými
typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit
relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními
a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické
energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou
odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý
standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované
jako osobní (M1).
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