Ateca
Новата SEAT

Светот не мирува. И ниту ти. Секој предизвик
е можност да пробате нешто ново. Бидете
љубопитни.
Продолжете
да
одите
напред.
И тоа е начинот на кој живееме. SEAT е бренд роден
во Барселона. Инспириран од бојата и светлината.
Создаден со креативна енергија и оптимизам. Тука
сме за да ви олесниме да се движите онака како што
сакате, каде и да одите.

Следна
дестинација?
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КОНЕКТИВНОСТ

Целосна
поврзаност.
Бидете онлајн и движете се низ вашиот свет додека сте на пат. Новиот SEAT Ateca е комплетно опремен
за да можете максимално да ја искористите вашата технологија: останете поврзани, останете во контакт,
останете онлајн со леснотија.

SEAT CONNECT.

SEAT CONNECT ви овозможува да се чувствувате
порелаксирано, посигурно и побезбедно зад
воланот. Со низа карактеристики за да можете да
го проверите статусот на SEAT Ateca од која било
локација во кое било време. Потврдете ја вашата
позиција на паркирање. И однапред поставете ја
температурата во кабината така што е совршена
за кога ќе влезете внатре. Поврзете се со вашиот
автомобил едноставно преку вашиот SEAT Navi
систем, веб-порталот за клиенти или апликацијата
SEAT CONNECT. Бидете поврзани, останете на
вистинскиот пат.

Hola Hola Гласовен Асистент.

Лесни, природни говорни команди. Сè
започнува со едноставнo „Hola hola“.
Активирајте го асистентот и преземете
контрола над функционалностите на вашиот
Navi систем, без да кренете прст, а вашите
раце останат на воланот.

Wireless Full Link.

Беспрекорна поврзаност со вашиот телефон
веднаш штом стапнете внатре. Без жици. Без
мешање. Без врева. Сè што ви треба е вашиот
паметен телефон.

Колку повеќе гледате, толку повеќе знаете. Големиот
инфо забавен систем Navi со 9,2" дели на 3 панели за
полесен пристап, а дигиталниот кокпит од 10,3" ги
прикажува сите ваши податоци за возилото во вашиот
поглед, подобрувајќи ја видливоста додека се
фокусирате на возењето.

Нов свет на
можности
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ТЕХНОЛОГИЈА

FR
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Време за страст.
FR нивото на опрема нуди уникатни карактеристики: сјаен,
спортски дизајн со карактер што одговара. Енергичен, моќен
и впечатлив. Со Cosmo сиви детали и динамични трепкачи.
Хримирана рамка на двојна издувна цевка и алкантара
со релјефна ткаенина во кабината - придвижуван од
алуминиумски тркала со високи перформанси за сериозна
еуфорија при возењето.

Докажан стил.

До последен детал. Цврст, обликуван браник
во сивa Cosmo боја со издувна цевка
инспирирана од спортот.

Редизајнирана предна решетка

Сè е за тоа како одите напред. Самоуверен
дизајн со моќна предна решетка.

Осветли го патот.

SEAT CONNECT.

Движен од иновација.

Спортски финиш.

Full LED светла напред и назад со
динамички трепкачи.

Ексклузивни 19" Машински обработени
AERO фелни во Cosmo сива боја.
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Целосен пристап до функционалностите
на SEAT CONNET преку Navi System +.

Со робусна предна решетка, спуштен преден дел,
Sport Cosmo сива боја која повторно ги истакнува
браниците напред и назад, странични прагови и
куќиштата на ретровизорите.

Опрема

Безбедност:

Електроника:

• Адаптивен Темпомат

со 10 премиум звучници

• 7 Воздушни перничиња

• BeatsAudio™ Звучен систем
• Keyless Advanced

• SEAT Digital Cockpit 10.25"

• 2x USB type C осветлени порти
во предниот и задниот дел

Надворешност:

•Cosmo сива предна решетка и
браници

• Cosmo сиви странични столбови
• 19" Машински обработени

алуминиумски тркала во Cosmo
сива боја

Внатрешност:
• Climacoat

• Двозонски Climatronic

• Греење на волан и предни седишта

• Electric Black Dinamica или кожни седишта
со мемориска функција

Докажан квалитет.
Суштината на офроуд возењето е во слободата и потрагата по
авантура помешана со висококвалитетни карактеристики на дизајнот на
внатрешноста, за да ви овозможат целосна удобност. Излезете и истражете
со чиста самодоверба. XPERIENCE нивото на опрема комбинира робусна
предна решетка со динамични странични лајсни и преден спојлер во
рефлексно сребрена боја за посмел изглед. Во внатрешноста на кабината
избран е нордиски ентериер со фино изработена алкантара и детали вистинска удобност, без разлика каде одите.

Природно светло.

Оставете светлото да влезе внатре во
целосен спектар. Панорамски сончев кров
кој се протега по должината на покривот и го
осветлува новиот, стилски ентериер на SEAT
Ateca со вистинско природно светло.
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Профил на возење.

Авантурата бара разноврсност. Режимите на возење
одговараат на секој пат: Eco, Normal, Offroad, Snow и
Sport. Sекој профил влијае на одзивноста на моторот,
управувањето, амбиенталното осветлување и звукот
на моторот, така што секогаш можете да го извлечете
најдоброто од вашиот нов SEAT Ateca.

XPERIENCE

Опрема

Безбедност:

Електроника:

Надворешност:

Внатрешност:

• Адаптивен Темпомат

10 премиум звучници

• Сребрени странични прагови

• Двозонски Climatronic

• 7 Воздушни перничиња

• BeatsAudio™ Звучен систем со
• Keyless Advanced

• SEAT Digital Cockpit 10.25"

• 2x USB type C осветлени порти
во предниот и задниот дел
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• Off-road хромирани браници

• 19" Машински обработени алу. фелни
во Cosmo сива боја

• Climacoat

• Греење на волан и предни седишта

• Electric Black Dinamica или кожни седишта
со функција за меморија.

Подготвен за авантура.

Беспрекорна конекција.

Подготвен.

Off-road и робустен.

Full LED Светла напред и назад со
динамички трепкачи.

Ексклузивни 19" Машински
обработени AERO фелни во
Nuclear сива боја.

Комплетен пристап до SEAT CONNET
преку Navi System +.

Off-road хромирани странични
прагови во Reflex Silver финиш.

Style
16

Во моментот.
Комплетен со урбан стил и опрема која
довербата што доаѓа од елеганцијата и
Целосни LED светла, алуминиумски тркала
издувни цевки, натополнети со името Ateca
буква на задниот дел од автомобилот.

Целосна забава.

ја прикажува
автономијата.
и симулирани
со ракописна

Задоволство на пат. Ажурираниот, поголем 8,25"
Медиа систем ви овозможува лесен интегриран
пристап до низа функционалности: мапи, музика и
поврзување со вашиот паметен телефон.

Урбан стил.

Ексклузивни
18"
Машински
обработени AERO фелни во Nuclear
сива боја.

Модерен изглед.

Целосна контрола.

Современ допир.

Робусност.

Full LED светла напред и назад
со динамички трепкачи.

Стилот на надворешноста преточен во внатрешниот дел.
Плишана ткаенина, тапацир едноставен за одржување: стилска
и безвременска. Со прилагодливи предни потпирачи за раце за
целосна удобност и софистицираност.
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Искусете ја комплетната контрола
со врвното греење на волан.

Урбани браници.

Опрема

Безбедност:

Електроника:

Надворешност:

Внатрешност:

• Странични воздушни перничиња во

• стандардно радио со 8.25" екран на допир

боја на возилото

• Штофени Comfort седишта

• Темпомат

предниот дел

• Возачко и совозачко воздушно перниче
• Потсетник за безбедносен појас

• ESP - Електронски систем за стабилност
• Заклучување на диференцијал

• Адаптивно управување (Servotronic)

• 8 звучници

• SEAT CONNECT Услуги

• 2 предни и задни осветлени USB Type C
порти

• Full LED светла

• LED предни магленки со функција за свиок
• Двозонски климатроник

• Централно заклучување Keyless GO
• Bluetooth®

• Надворешни ретровизори во
• Електронско подесување на
ретровизори со функција за
греење, преклопливост и
„Welcome“ светло

• Конвексен лев ретровизор
• 17" Алуминиумски тркала

• Внатрешен кров во сива боја
• Кожна рачка на менувач

• Кожен мулти функционален спортски волан
• Осветлување на под

• 2 внатрешни светла напред и назад
• 12V приклучок

• ISOFIX куки за прицврстување
• Chrome пакет

• Остава во вратите

Постојано
подобар.
Лесен за возење, робустен и сигурен. Квалитетни материјали
кои траат, Reference нивото на опрема нуди безбедност,
простор и пристап до широк спектар на современи
функционалности, теренец за современо живеење.

Целосно движење.

Пристигнете во стил со 16″ Brilliant
сиви алуминиумски фелни.
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Удобно, релаксирачко возење.

Сè е за чувството. Со кожен волан што ја
зголемува удобноста на возачот и го прави
секое патување удобно.

Reference

Опрема

Безбедност:

Електроника:

Надворешност:

Внатрешност:

• Странични воздушни перничиња напред

• Стандардно радио со 8.25" екран на

возилото

• Штофени Comfort седишта

• Ограничувач на брзина

• Возачко и совозачко воздушно перниче
• Потсетник за безбедносен појас

• ESP - Електронски систем за стабилизација
• Заклучување на диференцијал

• Адаптивно управување Servotronic
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• 4 звучници
допир

• SEAT CONNECT услуги
• 2 USB Type C порти
• Full LED светла

• Електронски клима уред

• Централно заклучувањеKeyless GO

• Надворешни ретровизори во боја на
• Електронски прилагодливи надворешни
ретровизори

• Конвексен лев ретровизор
• 17" Алуминиумски фелни

• Внатрешен кров во сива боја
• Кожна рачка на менувачот

• Кожен мултифункционален спортски волан
• 2 внатрешни светла
• 12V приклучок

• ISOFIX прицврстувачи

Врвна поддршка.

Робустен и доверлив.

Одлично осветлување.

Подобра конективност.

Останете удобни со врвните штофени
Comfort седишта.

Full LED светла напред и назад.

Заштитни црни браници.

SEAT CONNECT со Media System +.

Фелни.
16"

17"
DESIGN 16"
BRILLIANT SILVER

DYNAMIC 17"
BRILLIANT SILVER

R

St

DYNAMIC 17"
36/1 NUCLEAR GREY MACHINED
St

18"
PERFORMANCE 18"
36/2 NUCLEAR GREY MACHINED
St XP
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PERFORMANCE 18"
BRILLIANT SILVER
XP

PERFORMANCE 18"
BRILLIANT SILVER
FR

PERFORMANCE 18"
36/3 COSMO GREY MACHINED
FR

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Серискиl
Опционално

R
St
XP
FR

¹ SOP 48/20.
² Со декоративни
инсерти.

18"

19"
PERFORMANCE 18"
36/8 NUCLEAR GREY MACHINED¹

EXCLUSIVE 19"
36/4 NUCLEAR GREY MACHINED

St XP

XP

EXCLUSIVE 19"
36/5 AERO NUCLEAR GREY MACHINED
XP

19"
EXCLUSIVE 19"
36/9 COSMO GREY MACHINED²
FR

EXCLUSIVE 19"
36/6 AERO COSMO GREY MACHINED
FR

EXCLUSIVE 19"
36/7 COSMO GREY MACHINED¹
FR

EXCLUSIVE 19"
36/10 GLOSSY BLACK
FR

Бои.

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Serial
Optional

XP
FR

¹ Soft
² Metallic
* Надворешни ретровизори во
Cosmo Grey за FR

BILA БЕЛА

R

St XP

NEVADA БЕЛА

MAGIC ЦРНА²

R

St XP

DARK ЗЕЛЕНА²
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R
St

R

St XP FR

BRILLIANT СРЕБРЕНА²

R

St XP

RODIUM СИВА²

R

St XP FR

CRYSTAL ЦРНА²

St XP FR

St XP FR

LAVA ПЛАВА²

R

St XP

ENERGY ПЛАВА¹

R

St XP FR

VELVET ЦРВЕНА²

St XP FR

Внатрешност.

CLOTH BLACK / GREY (AS)

R

CLOTH BLACK / DALLAS / OLOT (BK)

St

DINAMICA® BLACK¹ (BK+PL7)

St

LEATHER BLACK¹ (BK+WL1)

St

CLOTH NORDIC / DINAMICA® BLACK (BL)

XP

DINAMICA® BLACK¹ (BL+PL7)

XP
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LEATHER BLACK¹ (BL+WL1)

DINAMICA® BLACK² (BM+PL7)

XP

FR

CLOTH NILO / DINAMICA® BLACK (BM)

LEATHER BLACK² (BM+WL1)

FR

FR

Reference
Style
XPERIENCE
FR
Serial
Optional

R
St
XP
FR

¹ Dark Silver шевови во Style и XP.
² Lava Red шев во FR trim.

SEAT цели на технички развој и заштита на околината
Заштита од климатски промени.
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Зачувување на ресурси.

Заштита на здравјето.

Еколошки
информации
Квалитет на воздух

SEAT Eco Drive Profile

Пневматици

Седишта

Светла

Мотори

Обновливи и рециклирани
материјали

Акустика

Дизел моторите вклучуваат оптимизиран
систем за третман на издувни гасови за
понатамошно минимизирање на емисиите на
NOx (двојно дозирање AdBlue).

Употребата на нови формулации за пена PUR
ја намалува емисијата на испарливи органски
соединенија (VOC) во внатрешноста на
кабината до 50%.

Употреба на обновливи материјали (памук,
природна гума и целулоза) и рециклирани материјали (пластика) во различни делови на
возилото.

ECO Mode овозможува режим на возење
што ја почитува животната средина,
менувајќи ги параметрите на моторот и
менувачот со цел да се намали потрошувачката и емисијата на гасови.

100% LED
значително
вачката на
зголемуваат
светлата.

предни и задни светла
ја намалуваат потрошуелектрична енергија и го
животот и ефективноста на

Сите верзии вклучуваат систем со двојна
изолација на вратите, што го намалува
нивото на бучава и ја подобрува
удобноста.

Гуми со низок коефициент на триење
обезбедуваат
просечно
20%
намалување на коефициентот на
отпорност при возење.

Со користење на модуларен систем за
конфигурација
за
намалување
на
компонентите и склоповите, моторите на
Ateca се полесни до 30%, придонесувајќи
за ефикасноста и вкупната потрошувачка
на гориво на вашиот автомобил. Акустичните подобрувања се направени и кај
сите наши мотори за да се намали
загадувањето на околината.

SEAT е посветен на политика на континуиран развој на производи и го задржува правото да изврши промени
во спецификациите, боите и цените без претходна најава. Информациите во оваа брошура можат да бидат
дадени само како генерални насоки. Додека SEAT вложува максимални напори да се осигура дека
спецификациите се точни за време на објавувањето, секогаш треба да проверите кај овластениот партнер на
SEAT за најновите информации. Поради ограничувањата на процесот на печатење, боите што се
репродуцираат во оваа брошура може да се разликуваат од реалната боја на бојата и материјалот. Ова
возило и сите негови делови, како и оригиналните резервни делови, беа дизајнирани во согласност со
Законските прописи со кои се регулира спречувањето и минимизирањето на влијанието на животната
средина, преку употреба на материјали за рециклирање / рециклирање, со преземени мерки за да се
постигне соодветно рециклирање за зачувување и подобрување на квалитетот на животната средина.
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