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SEAT Check
Servis

Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, 
ktoré vplývajú nielen na vás, ale aj na vaše vozidlo. Doprajte 
mu preto pred zimou preventívnu prehliadku SEAT CHECK, 
aby ste mali istotu, že môžete pokojne vyraziť s úsmevom 
za zimnými dobrodružstvami. 

Skontrolujeme vám 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.

•  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

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
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%

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.

Na nedostatky, 
ktoré odhalil náš check, 
použite jednoducho šek!
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Život je príliš krátky 
na to, aby ste zostali 
stáť na mieste.

Nové vozidlá SEAT sú predurčené na pohyb. 
Nová aerodynamika spolu so zimnými kompletmi SEAT vám 
pomáha ísť rýchlejšie, ísť ďalej a zároveň s nízkou spotrebou.
Teraz ste aj v zime nezastaviteľný.

Kompletné zimné kolesá

SEAT Silva
Mii

SEAT Design
Ibiza '18, Leon & SC/ST, Arona, 
Ateca

SEAT Cupra
Leon & SC/ST

SEAT Abrera
Ibiza, Ibiza '18, Toledo, 
Leon & SC/ST, Leon X-Perience

SEAT Dynamic
Ibiza '18, Leon & SC/ST, Arona, 
Ateca

SEAT Exclusive
Ateca

SEAT Marsala
Ibiza, Toledo, Leon X-Perience 

SEAT X-Perience
Leon X-Perience 

SEAT Izaros
Alhambra

SEAT Enjoy
Ibiza '18, Leon & SC/ST

SEAT Performance
Leon & SC/ST, Arona, Ateca

SEAT Dynamic Kosta
Alhambra
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Ekonomicky výhodné 
diely SEAT
Jazda autom je dnes prirodzenou súčasťou 
nášho života. Pre zachovanie bezpečnosti 
a spoľahlivosti vozidla je však nevyhnutná 
pravidelná údržba. Aby hodnota vášho vozidla 
zostala zachovaná, je v tomto prípade 
najlepším riešením rozhodnúť sa pre originál. 
Použitie originálnych dielov je však pri 
niektorých opravách finančne náročnejšie. 
Čo s tým?

Zatiaľ, čo Originálne diely SEAT® a Originálne 
výmenné diely SEAT sú identické s dielmi použitými pri 
výrobe vozidiel, Ekonomicky výhodné diely SEAT boli 
vyvinuté špeciálne pre opravy vozidiel starších ako 
päť rokov. Aj napriek tomu si môžete byť istí, že tieto 
diely boli vytvorené s rovnakou technologickou 
kompetenciou spoločnosti SEAT, S.A. 
Ekonomicky výhodné diely SEAT zahŕňajú celý rad 
štandardných dielov použiteľných v rámci údržby 
vozidla alebo v prípade opotrebenia, ako sú brzdové 
kotúče a obloženia, štartovacie batérie, alternátory, 
tlmiče pruženia, atď. Tento sortiment sa neustále 
zlepšuje a rozširuje. Samozrejme, aj na tieto diely sa 
poskytuje štandardná dvojročná záruka.

 
Hlavne majitelia starších vozidiel sú mimoriadne citliví 
na ceny. Pri údržbe, respektíve oprave svojho vozidla 
požadujú okrem kvalitných a spoľahlivých dielov 
a profesionálne odvedenej práce aj jasnú a záväznú 
informáciu o cene. Ak aj vy patríte do tejto skupiny, 
máme pre váš riešenie s názvom Ekonomicky výhodné 
diely SEAT. 

Originálne, kvalitné a zároveň cenovo výhodné, také sú 
Ekonomické balíky SEAT, ktoré zahŕňajú Ekonomicky 
výhodné diely SEAT vyrobené z vysoko kvalitných 
materiálov v kombinácii so 100% servisnými službami 
SEAT. V jednom balíčku tak zákazník získa 20% zľavu 
na Ekonomicky výhodný diel SEAT a 10% zľavu na prácu 
kvalifikovaného servisného personálu. S odbornými 
znalosťami nášho autorizovaného servisu SEAT 
zachováme vašu mobilitu a postaráme sa o bezpečnosť 
vás i vašich spolujazdcov.

EGR ventilZapaľovacie 
a žhaviace sviečky

Autobatérie

zľava na Ekonomicky 
výhodný diel SEAT*

20%
zľava na prácu kvalifikovaného 
servisného personálu

10%SEAT Ekonomické balíky
pre vozidlá staršie
ako 4 roky

+

*o dostupnosti Ekonomického dielu na dané vozidlo je potrebné sa informovať u vášho autorizovaného servisného partnera SEAT.

Pre vozidlá 
v najlepších rokoch

Ekonomicky výhodné diely SEAT 
sú pravé SEAT diely

Atraktívne 
balíky služieb

4
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Kontrola a výmena 
chladiacej kvapaliny

Manžety
homokinetických kĺbov

Kontrola a výmena 
brzdovej kvapaliny

Klinový remeň

zľava na Originálny 
diel SEAT

20%
zľava na prácu kvalifikovaného 
servisného personálu

10%

SEAT Ekonomický balík
s Originálnym dielom

+

Stierače
predné/zadné

zľava na Ekonomicky 
výhodný diel SEAT*

20%
zľava na prácu kvalifikovaného 
servisného personálu

10% 

SEAT Ekonomické balíky
pre vozidlá staršie
ako 4 roky

+

4

*o dostupnosti Ekonomického dielu na dané vozidlo je potrebné sa informovať u vášho autorizovaného servisného partnera SEAT.
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Buďte pripravený 
na všetko. Kedykoľvek. 
Kdekoľvek.

Príslušenstvo.

Chcete byť rýchlejší? Lepšie chránený? Zobrať si 
toho so sebou viac? SEAT Originálne príslušenstvo je 
ten najlepší spôsob ako z každej jazdy vyťažiť viac. 
Šité na mieru pre čokoľvek, čo ste si naplánovali.

Hodinky Chronometer Slnečné okuliare

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.
Farba: čierna s červenými 
prvkami.
Obj. č. 6H1050800A GAA

Chronometer 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.
Farba: šedo-čierna.
Obj. č. 6H1050830A GAF

Letecké slnečné okuliare 
s diskrétnym logom SEAT 
na strániciach.
Materiál: kov.
Sklá: polykarbonát, 
100% ochrana pred UV žiarením.
Farba: matne strieborná, sivé, 
mierne zrkadlové sklá.
Obj. č. 6H1087900  GAM

Hodinky SEAT quartz s bielym 
ciferníkom s atraktívnou farebnou 
štruktúrou. Tri ručičky, tenké 
puzdro priemeru 38 mm z leštenej 
ušľachtilej ocele, vodotesné 
do 5 ATM. S dvoma kvalitnými 
koženými remienkami.
Materiál: ušľachtilá oceľ, 
minerálne sklo.
Remienky: koža karamelovej 
farby/modrá koža.
Priemer: 38 mm.
Farba: biely ciferník s modrou 
sekundovou ručičkou.
Obj. č. 6H1050801  HAI

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.
Puzdro: šedo-čierne.
Farba: modrá/piesková.
Obj. č. 6H1050800  GBJ

Hodinky SEAT Hodinky SEAT

Hodinky s vymeniteľným 
náramkom

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 
alebo do vypredania zásob.

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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Kolekcia 
SEAT. Kolekcia SEAT bola vytvorená, aby preniesla 

ducha značky SEAT a mesta Barcelona na 
cestu a do každého aspektu vášho 
každodenného života. Keď máte potešenie 
z jazdy a z automobilu SEAT, máme pre vás 
k dispozícii širokú ponuku produktov, ktoré 
vám dodajú štýl v každej situácii.

Príslušenstvo

Pánska bunda SEAT

Tričko s krátkym rukávom, 
s veľkým nápisom, s logom SEAT 
na zadnej strane goliera.

Pánske
Materiál: 100% bavlna.
Veľkosti: S–XXL
Obj. č. 6H1084200A–E GAB

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

Tričko Statement

Pánska sofshellová 
bunda SEAT

Pánsky pulóver SEAT

Pončo SEAT

Jemne tkané pončo 
s V-výstrihom, pruhovaný lem.
Materiál: 56% vlna, 24% viskóza, 
20% polyamid.
Veľkosť: jedna veľkosť.
Farba: piesková.
Obj. č. 6H1084212G GBI

Bunda vyrobená z ľahkého 
funkčného textilu, stojaci golier, 
štyri vonkajšie vrecká, logo SEAT 
na ľavom rukáve. Farebné prvky, 
polovičná podšívka.
Materiál: 100% polyamid.
Farba: modrá.
Veľkosti: S–XXL
Obj. č. 6H1084008A–E GAJ

Jemne tkaný pulóver 
s V-výstrihom, decentné 
kontrastné farebné prvky 
a ochranné záplaty na lakťoch.
Materiál: 70% bavlna, 20% 
polyamid, 10% hodváb.
Farba: modrá.
Veľkosti: S–XXL
Obj. č. 6H1084100A–E GAJ

Bunda softshell, inšpirovaná 
oblečením tímu SEAT Motorsport, 
odolná voči vetru a priedušná, 
vodeodolný zips, manžety.
Materiál: 100% polyester.
Farba: Atom Grey, CUPRA Grey, 
Cup Racer Orange.
Veľkosti: M–XXL
Obj. č. 6H1084000B–E GAF

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 
alebo do vypredania zásob.

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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Kolekcia 
SEAT. Je jedno, čo robíte vo svojom každodennom živote, 

vždy máte istotu, že máte na každú
situáciu optimálnu výbavu z kolekcie SEAT. Svoj 
bežný program môžete absolvovať štýlovo, 
s moderným dizajnom a nevtieravou eleganciou, 
ktorú poskytuje celá škála doplnkov. 

Príslušenstvo

Aktovka

Kufrík na kolieskach

Ruksak

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. č. 6H1087309  GAE

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. č. 6H1087301  GAE

Polo tričko

Polo tričko vyrobené z jemného 
piké, diskrétne logo na ľavej 
strane, jemné farebné kontrasty.
Materiál: 100% bavlna.

Pánske
Veľkosti: S–XXL

  Obj. č. 6H1084230A–E GAC
  Obj. č. 6H1084230A–E GAD

Dámske
Veľkosti: S–XL

  Obj. č. 6H1084240A–D GAC
  Obj. č. 6H1084240A–D GAD

Opasok

Pletený opasok.
Materiál: 100% polyester.
Veľkosť: 115 cm.
Farba: modrá.
Obj. č. 6H1087408  GAJ

Čiapka SEAT

Pletená čiapka na voľný čas.
Materiál: 60% bavlna, 
35% polyester, 5% elastan.
Veľkosť: univerzálna.
Farba: modrá.
Obj. č. 6H1084303  GAJ

Šiltovka SEAT Šiltovka SEAT ATECA Šiltovka SEAT Sport

S grafickým logom.
Materiál: 100% bavlna.
Veľkosť: univerzálna/
nastaviteľná.

  Obj. č. 6H1084300  GAD
  Obj. č. 6H1084300  GAE
  Obj. č. 6H1084300  GBA

Kolekcia Ateca.
Materiál: 100% bavlna.
Veľkosť: univerzálna/
nastaviteľná.

  Obj. č. 6H1084300  GCJ
  Obj. č. 6H1084300  GCH

S grafickým logom.
Materiál: 100% bavlna.
Veľkosť: univerzálna/
nastaviteľná.

  Obj. č. 6H1084300  GDF

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. 
Objem: 22 l.
Farba: antracitová/oranžová.
Obj. č. 6H1087329  GAE 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.

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 
alebo do vypredania zásob.
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Prívesok na kľúče s lesklým 
kovovým logom.
Materiál: polyuretán.
Rozmery: 73×40×8 mm.

  Obj. č. 6H1087011  GAD
  Obj. č. 6H1087011  GAA
  Obj. č. 6H1087011  GAC
  Obj. č. 6H1087011  GAL

Dvojfarebný prívesok na kľúče 
s lesklým kovovým logom. 
Materiál: polyuretán.
Rozmery: 91×30×9 mm.

  Obj. č. 6H1087011  GBA
  Obj. č. 6H1087011  GBD

Prívesok na kľúče Dvojfarebný prívesok 
na kľúče

Príslušenstvo

Slúchadlá SEAT

Slúchadlá do uší

Multifunkčný adaptér SEAT

Skladacie slúchadlá s káblom 
a konektorom 3,5 mm 
so zabudovaným mikrofónom.
Rozmery: 188×189×75 mm.
Farba: červená.
Obj. č. 6H1063702  GAD

Nástavce rôznych veľkostí pre čo 
najlepšie uchytenie v ušiach. 
V priehľadnom obale s čiernym 
logom SEAT.
Farba: červená/biela.
Obj. č. 6H2063702  GAD

Multifunkčný adaptér s logom 
SEAT, 3 adaptéry micro-USB, 
adaptér USB.
Rozmery: 115×32×13 mm.
Farba: biela, červená obruba 
osvetlená LED.
Obj. č. 6H1051510  GAB

Dekoratívny kryt kľúča 
k vozidlu

Karabína SEAT

Prívesok na kľúče SEAT Sport

Hrnček SEAT

Dekoratívny obal na kľúče sa 
stará o perfektnú ochranu 
a dodáva vášmu kľúču 
individuálny vzhľad. Skladá sa 
z dvoch častí, ktoré sa nalepia 
na kľúč.

FR Carbonoptik
Obj. č. 000087013AE

SEAT logo
Obj. č. 000087013AF

Cupra
Obj. č. 000087013AJ

FR-Line
Obj. č. 000087013AR

červený Emotion
Obj. č. 575087013  S3H

modrý Connect
Obj. č. 575087013  UP7

V tvare modelu vozidla.
Materiál: kov. 

Ateca
Farba: oranžová/strieborná.
Obj. č. 6H2087010  GAH

Ibiza
Farba: mystic magenta.
Obj. č. 6H2087010  HAV

Prívesok na kľúče so vzorom 
masky chladiča modelov CUPRA.
Materiál: PVC.
Rozmery: 90×30×6 mm.
Farba: Atom Grey, Cup Racer 
Orange.
Obj. č. 6H1087013  GAC

Hrnček s grafickým logom SEAT.
Materiál: porcelán, matná 
hydroglazúra.
Výška: 105 mm.
Priemer: 84 mm.
Objem: 0,32 litra.
Farba: červená.
Obj. č. 6H2087010  HAV

Fľaša na nápoje SEAT

Fľaša na nápoje s potlačeným 
vzorom Mediterranean Line
a logom SEAT, vyrobená z plastu 
100% bez bifenolov (BPA) 
s uzáverom a pružným pútkom 
na nosenie.
Materiál: tritan (fľaša), 
polypropylén & ušľachtilá oceľ
(uzáver), TPR (pútko).
Rozmery: 230×65×65 mm.
Farba: modrá Ocean / číra.
Obj. č. 6H1087013  GAC

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.

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 
alebo do vypredania zásob.
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Príslušenstvo

Detské odrážadlo SEAT

Pexeso

Puzzle SEAT Ateca

Pero SEAT

Šnúrka na krk

Šnúrka na krk

Detské autíčko SEAT pre deti 
od 12 mesiacov, s čalúneným 
sedadlom.
Materiál: polyetylén.
Rozmery: 720×300×270 mm. 
Farba: červená.
Obj. č. 6H1087500  GAD

Kartová hra pre deti 
s 24 zhodnými pármi
aktuálnych modelov SEAT.
Obj. č. 6H1087525  GAN

Detské puzzle s 54 dielmi. Vhodné 
pre deti od 4 rokov.
Rozmery: 198x132 mm. 
Obj. č. 6H1087525  GAN

Vysokokvalitné pero SENATOR 
Magic Flow 1.0 s mäkkou 
dotykovou plochou.

  Obj. č. 6H2087210  GAD
  Obj. č. 6H2087210  GAA
  Obj. č. 6H2087210  GAC

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

  Obj. č. 6H1087610  GBA
  Obj. č. 6H2087610  GAD

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

  Obj. č. 6H1087610  GBA
  Obj. č. 6H2087610  GAD

Moderná cestovná taška, rozličné 
vnútorné a vonkajšie oddiely, 
popruh na plece, vonkajší oddiel 
so zipsom, decentné vylisované 
logo SEAT.
Materiál: 100% polyester.
Dno: vodeodolný polyuretán.
Rozmery: 50×20×40 cm.
Farba: modrá/piesková.
Obj. č. 6H1087300  GAJ

Cestovná taška

Ruksak SEAT Sport

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. č. 6H1087600  GAA

Nylonový ruksak v dizajne SEAT 
Sport. S dvoma rukoväťami 
na nosenie,  vystuženými rohmi 
a vreckom na zips.
Materiál: 100% polyester. 
Rozmery: 33×42 cm.
Farba: sivá Atom/oranžová Cup 
Racer.
Obj. č. 6H2087318  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.

SEAT Originálne príslušenstvo 
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 
alebo do vypredania zásob.

20



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! 

ORIGINÁLNE, KVALITNÉ A ZÁROVEŇ CENOVO VÝHODNÉ. 

Na veku záleží!
SEAT vám prináša Šekovú knižku SEAT 
na rok 2017. Špeciálna ponuka 
pre majiteľov starších vozidiel.

Aj v roku 2018 sa môžete tešiť na svoju obľúbenú 
SEAT Šekovú knižku u vášho SEAT partnera.

Šeková knižka

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 Originálne
brzdové kotúče

SEAT Originálne
guľové čapy a tyčky 
stabilizátora

SEAT Originálne 
rozvody

SEAT Originálne
detské autosedačky

SEAT Originálne
brzdové platničky

SEAT Originálne
tyčky a čapy riadenia

SEAT Originálna
štartovacia batéria

Sada kompletných 
zimných kolies SEAT

SEAT Originálne
tlmiče pruženia

SEAT Originálna
zadná časť výfuku

SEAT Originálne
xenónové výbojky

Sada zimných 
pneumatík Continental

SEAT Originálne
náboje a ložiská 
nábojov kolies

SEAT Originálna 
spojková sada

SEAT Originálne stierače 
a aero stierače

Sada letných 
pneumatík Continental
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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 (10 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 15. 10. 2017 do 28. 2. 2018 alebo do vypredania zásob. Zmena cien vyhradená.

seat.sk


