Xcellence

Alhambra

SEAT

seat.cz/Alhambra

Ceník SEAT Alhambra.
Upozornění: Tento ceník je platný pouze pro skladové vozy
Výkon

Spotřeba paliva

Emise CO2

kW/k

(l / 100 km)

(g/km)

1.4 TSI

110/150

6,6-6,8 / 6,7-7,0*

151-156 / 153-159*

989 900 Kč

1.4 TSI DSG

110/150

6,8-7,1

155-162/ 155-163*

1 014 900 Kč

Motory

Cena

Xcellence

*platí jen pro 7místnou verzi
• Platnost od 6. 6. 2022. Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny cen a výbav
vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2022, který se vyrábí od 25. týdne 2021. Dříve vyrobené vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte
u autorizovaného prodejce vozů SEAT.

Sériová výbava.
Xcellence
Bezpečnost

Ovládání

ESC + Elektronický imobilizér + Multikolizní brzda

Automatická klimatizace Climatronic – třízónová

Navigační systém – 6,5" barevný dotykový displej
Front Assist + Lane Assist + Side Assist vč. Exit Assist + Systém
- USB/SD/Aux-in + 2x USB vzadu + Bluetooth handsfree
rozpoznávání dopravních značek
- hlasové ovládání + 8 reproduktorů + mapové podklady na SD kartě
Zadní parkovací kamera + parkovací senzory vpředu a
vzadu

Kessy – bezklíčové odemykání/zamykání vozu a startování vozu
tlačítkem

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Elektromechanická parkovací brzda, s funkcí Autohold

Senzor únavy řidiče

Digitální příjem rádia (DAB)

Elektrická dětská pojistka pro zadní boční dveře,
ovládaná u řidiče

Full Link – Android Auto, Apple CarPlay

Airbag řidiče a spolujezdce (deaktivovatelný) + boční
airbagy vpředu + hlavové airbagy + kolenní airbag řidiče

Kožený multifunkční volant
- pro verzsi s aut. převodovkou DSG navíc s pádly řazení na volantu

Systém ISOFIX pro uchycení dětské sedačky - ve druhé řadě
Tempomat
sedadel
Tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech +
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů

Posilovač řízení s proměnným převodem

Bezpečnostní šrouby litých kol + ozdobné krytky středů kol s
Dešťový a světelný senzor
logem SEAT
Start/Stop a systém rekuperace

Interiér

Palubní počítač

Sportovní přední sedadla - výškově nastavitelná
Tři samostatná sedadla ve druhé řadě – posuvná a s funkcí
sklápění „Easy Fold“

Exteriér

Textilní čalounění – látka černá/šedá Xcellence

17" kola z lehkých slitin Dynamic II
- samozacelovací pneumatiky 225/50 R17

Bederní opěrka v sedadle řidiče - elektricky nastavitelná

Přední dvojité halogenové světlomety + Přední mlhovky s funkcí
odbočovacích světel + LED zadní světlomety

Sluneční clony řidiče a spolujezdce – osvětlené, vč. zrcátek
a držáku na doklady

Coming Home + Leaving Home funkce
- funkce prodlouženého zhasínání světel

LED osvětlení interiéru

Boční posuvné dveře

Samozatmívací vnitřní zpětné zrcátko

Nárazníky, kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

Stolky na zadní straně předních sedadel + stínící roletky na
zadních oknech

Tmavá okna od sloupku B

Schránky pod sedadly řidiče a spolujezdce + Schránka na
brýle + Schránka na přístrojové desce – uzavíratelná

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, vč.
parkovací funkce

Interiérový paket Chrom + hlavice řadící páky obšitá kůží

LED osvětlení registrační značky

Přední loketní opěrka s integrovanou schránkou + Držáky
nápojů

Chromovaná mřížka chladiče + Chromované rámy bočních oken +
Chromované podélné střešní nosiče + Chromové prahové lišty s
logem Xcellence

Kryt zavazadlového prostoru

Podvozek

Ostatní

Přední náprava: Nezávislé zavěšení typu McPherson –
vinuté pružiny – kapalinové tlumiče
Zadní náprava: Víceprvkové zavěšení – vinuté pružiny –
kapalinové tlumiče

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo maximálně 100 000 km
(Prodloužená záruka se skládá z 2leté zákonné záruky a 3leté
prodloužené záruky výrobce. Prodloužená záruka je poskytována u
všech autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu záručních
podmínek stanovených výrobcem.)

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na přední
nápravě/kotoučové brzdy na zadní nápravě

Výbava na přání.
Speciální výbava

Kód

Akční paket FR-Line Plus
- 18” broušená kola v odstínu Atom šedá + vnější zpětná zrcátka v odstínu Atom šedá + černá mřížka chladiče + přední
a zadní logo FR-Line + ozdobná černá boční fólie FR-Line + prahové lišty s logem FR-Line + černý interiér se
P24 + PAC + PDR
sportovními sedadly s čalouněním Alcantara/kůže s červeným prošívání + kožená manžeta řadící páky s červeným
+ PFR + PHB + PK5
prošitím + sportovní kožený multifunkční volant s logem FR-Line a červeným obšitím + vyhřívaná přední sedadla +
+ PXE + WD3
adaptivní bi-xenonové světlomety + asistent dálkových světel + adaptivní tempomat + parkovací asistent s funkcí
automatického parkování + technický paket + elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru vč. bezdotykového
ovládání + elektrické ovládání bočních posuvných dveří

Cena

45 000 Kč

Výbava na přání

Kód

Cena

18" kola z lehkých slitin AKIRA – samozacelovací pneumatiky 225/45 R18

PUK

23 900 Kč

18" kola z lehkých slitin Performance – samozacelovací pneumatiky 225/45 R18

PUM

12 900 Kč

7místná verze
- nelze s výbavou Nezávislé topení PPH

P7A

18 900 Kč

Adaptivní regulace podvozku DCC
- nelze s výbavou 18" kola Akira (PUK) a Podvozek s automatickým udržováním světlé výšky (PAE)

PDC

25 900 Kč

Adaptivní tempomat ACC

PAC

5 500 Kč

Alarm

PAS

7 900 Kč

Asistent dálkových světel – automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly

PDR

3 500 Kč

Dvě integrované dětské sedačky

W5N

12 000 Kč

Elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí a masážní funkcí

PL4

5 000 Kč

Elektrické ovládání dveří – elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru + elektrické ovládání bočních posuvných
dveří

PCD

25 500 Kč

Elektrické ovládání dveří "Plus" –- elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru + elektrické ovládání bočních
posuvných dveří + bezdotykové otevírání zavazadlového prostoru pohybem nohy ("virtuální pedál")

PHB

29 900 Kč

Integrovaná dětská sedačka

W4N

6 000 Kč

Kožené čalounění – elektricky ovládaná přední sedadla + sedadlo řidiče s paměťovou funkcí + vyhřívané ostřikovače
čelního skla + vyhřívané ostřikovače světlometů (bez schránek pod předními sedadly a odkládacího stolku na straně
spolujezdce)

WL1

57 000 Kč

Kožené čalounění – elektricky ovládaná přední sedadla + sedadlo řidiče s paměťovou a masážní funkcí + vyhřívané
ostřikovače čelního skla + vyhřívané ostřikovače světlometů (bez schránek pod předními sedadly a odkládacího
stolku na straně spolujezdce)

PI0

62 000 Kč

Lepící set na opravu pneumatik

PY9

1 500 Kč

Natáčecí bi-xenonové světlomety s funkcí AFS, včetně ostřikovačů světlometů

PXE

25 900 Kč

Nezávislé topení – programovatelné s časovačem
- funkce topení/větrání, dálkové ovládání, vyhřívání předních sedadel

PPH

32 900 Kč

Paket Cargo
- fixační sada s kolejnicemi a sítí v zavazadlovém prostoru + odkládací síť v zavazadlovém prostoru + dělící síť mezi
prostorem pro cestující a zavazadlovým prostorem (vertikální)

PCP

6 900 Kč

Paket Winter: vyhřívaná přední sedadla + vyhřívané ostřikovače čelního skla + vyhřívané ostřikovače světlometů
(nelze s výbavou WL1)

PW1

9 500 Kč

Paket FR-Line – 18” kola v barvě Atom šedá + vnější zpětná zrcátka v barvě Atom šedá + černá mřížka chladiče +
přední a zadní logo FR-Line + ozdobná černá boční fólie FR-Line + černý interiér s čalouněním Alcantara/kůže s
červeným prošíváním + prahové lišty s logem FR-Line + kožená manžeta řadící páky s červeným prošitím + kožený
multifunkční volant s logem FR-Line a červeným obšitím + vyhřívaná přední sedadla

PFR

28 900 Kč

Panoramatické střešní okno – výklopné a posuvné, el. ovládaná roletka
- nelze s výbavou Nezávislé topení (PPH) a Stropní panel s odkládacími schránkami (PRC)

PTC

22 900 Kč

Parkovací asistent – včetně parkovacích senzorů vpředu a vzadu, s funkcí automatického parkování, částečně bez
zásahu řidiče

PK5

21 900 Kč

Podvozek s automatickým udržováním světlé výšky
- nelze objednat s 18" koly Akira (PUK)

PAE

13 900 Kč

Výbava na přání

Kód

Cena

Sportovní sedadla z Alcantary
- elektricky nastavitelná, vyhřívaná + sedadlo řidiče s masážní a paměťovou funkcí (včetně vnějších zrcátek) + černý
interiér
- bez schránek pod předními sedadly, bez sklopení sedadla spolujezdce

PL8

22 500 Kč

Stropní panel s odkládacími schránkami – nelze s výbavou Panoramatické střešní okno (PTC)

PRC

3 500 Kč

Tažné zařízení + Auto Hold Control

WGR

20 900 Kč

Technický paket
- vnější zpětná zrcátka s pamětí a parkovací funkcí pro vnější zrcátko u spolujezdce
- zásuvka na 230V zezadu na středové konzoli (bez USB vzadu)

WD3

2 000 Kč

Zesilovač mobilního signálu

PB2

6 900 Kč

Pure bílá

A

6 900 Kč

Urano šedá

A

0 Kč

Metalický lak

M

15 500 Kč

Prodloužená záruka výrobce o 3 roky nebo maximálně 150 000 km (Prodloužená záruka je poskytována u všech
autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu záručních podmínek stanovených výrobcem.)

YW9

7 500 Kč

Servisní balíčky

Kód

Cena

Service
- Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového
filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové
kapaliny a prodloužení záruky mobility.
Service - 5 let / 60 000 km

20 800 Kč 14 560 Kč

Service - 5 let / 100 000 km

30 600 Kč 24 360 Kč

Service - 5 let / 150 000 km

48 200 Kč 41 960 Kč

Service Plus
- Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Service a dále náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně
v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla. Jedná se o servisní úkony na
následujících částech vozidla:
Výměna stírátek, Spojka (běžné opotřebení spojky), Brzdové destičky a brzdové kotouče, Výměna rozvodového
řemenu, Výměna baterie, Odpružení a tlumení, Výfukový a palivový systém, Poloosy, Systém chlazení, Drobný
pomocný materiál, Doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly, Dezinfekci a případné doplnění klimatizace,
Kontrolu vozidla před STK
Service Plus - 5 let / 60 000 km

30 200 Kč 23 960 Kč

Service Plus - 5 let / 100 000 km

53 900 Kč 47 600 Kč

Service Plus - 5 let / 150 000 km

92 800 Kč 86 560 Kč

Servisní balíčky SEAT Alhambra
Nyní s jedinečným akčním zvýhodněním ve výši 6 240 Kč.
• Zvýhodnění je platné pro všechny varianty nájezdu a rozsahu služeb (Service a Service Plus).

• Vztahuje se na nové vozy, skladové vozy a vozy v provozu (před 1. servisní prohlídkou). Platí od 1. 6. 2022 do odvolání.

• Platnost od 6. 6. 2022. Uvedené částky jsou ceny doporučené dovozcem a zahrnují DPH 21 % a dopravu k autorizovanému prodejci. Výrobce si vyhrazuje právo
provést změny cen a výbav vozů bez předchozího ohlášení. Uvedená výbava odpovídá modelovému roku 2022, který se vyrábí od 25. týdne 2021. Dříve vyrobené
vozy se proto mohou odlišovat. Více informací získáte u autorizovaného prodejce vozů SEAT.

Technické údaje.
1.4 TSI 110 kW / 150 k
DSG

1.4 TSI 110 kW / 150 k
Emisní norma
Typ
Zdvihový objem (cm3)
Kompresní poměr
Nej. toč. moment (Nm/min-1)
Palivo
Jízdní vlastnosti
Max. rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Převodovka
Typ, počet převodových stupňů
Podvozek
Přední brzdy (mm)
Zadní brzdy (mm)
Rozměry
Objem zavazadlového prostoru (l)

EU6d-ISC-FCM

EU6d-ISC-FCM

4 válce – 4 ventily na válec

4 válce – 4 ventily na válec

1 395

1 395

10,5

10,5

250 / 1 500 - 4000

250 / 1 500 - 4000

Natural 95

Natural 95

200

198

10,7

10,7

Manuální, 6 stupňů

DSG, 6 stupňů

Ø 314 × 30

Ø 314 × 30

Ø 282 × 12

Ø 282 × 12

5místná verze: 955 / 2 430 (se sklopenou druhou řadou sedadel)
7místná verze: 300 / 2 297 (se sklopenou druhou i třetí řadou sedadel)
70

Objem palivové nádrže (l)
Hmotnosti
Provozní hmotnost (kg)

5místná verze: 1 727
7místná verze: 1 801

5místná verze: 1 753
7místná verze: 1 827

Nejvyšší pov. hmotnost (kg)

5místná verze: 2 330
7místná verze: 2 450

5místná verze: 2 350
7místná verze: 2 480

8% stoupání: 2000
12% stoupání: 1800

8% stoupání: 2000
12% stoupání: 1800

Nejvyšší pov. hmotnost brzděného přívěsu (kg)

SEAT Servis®.

Upozornění k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2: 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. vestavené 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). Od 1. září 2019 došlo k podobné změně i pro vozy s
registrací jako nákladní (N1/N2).

