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SEAT SZERVIZMAGAZIN
A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2020. március 1. – május 31.

Kerékcsere csomag tárolással és külső mosással
részletek a XX. oldalon

AJÁNLATUNK

22 500 Ft

Üvegkár rendezés a SEAT márkaszervizekben
akár önrészesedés nélkül! részletek a 3. oldalon

Szervizajánlatok SEAT Eredeti Alkatrészekkel
részletek a XX. oldalon

SEAT SERVICE

SEATSZERVIZEK.HU

Az új
SEAT Tarraco.
Nagyméretű városi terepjáró azok számára, akik nem
félnek a változástól. Akár 7 ülés és hatalmas tér, hogy
kibontakozhass. Tűnj ki a tömegből egyedi, sportos
külsejével, a dinamikus hátsó LED-ekkel és a 20”-os
könnyűfém keréktárcsákkal! Készen állsz valami újra?

A SEAT Tarraco csoporton belüli legmagasabb kombinált üzemanyag-fogyasztása 9,5 l/100km, CO₂-kibocsátása 214 g/km. A megadott
értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában
érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is
befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyaggazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép illusztráció,
többletfelszereltségeket is ábrázolhat. Részletes tájékoztatásért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Tavaszi szervizajánlatok
Amint múlnak a fagyok, a változó időjárási körülmények egyre sürgetőbbé teszik az
átállást tavaszi üzemeltetésre és így autója állapotának ellenőrzését is el kell végeztetnie. Márkaszervizeinkben mindezt kedvező áron intézheti el tavaszi szerviz és kerékcsere ajánlataink keretében. Gondoljon a biztonságra, készítse fel autóját a tavaszra!

Szezonális átvizsgálás

SZERVIZ

4+ kupon

-1 990 Ft

Gyári technológia szerinti szerviztanácsadás, gyártói visszahívási
akciók ellenőrzése, külső-, és belső állapotvizsgálat, a legfontosabb
kezelőszervek és elemek működésének ellenőrzése, a motortér-,
a kerekek, valamint a karosszéria alsó részének ellenőrzése.
A vízvályú tisztaságának, a kifolyónyílások állapotának és
a fékfolyadék forráspontjának ellenőrzése.

8 000 Ft

C15SZEZGYOR

Szezonális átvizsgálás külső mosással

11 000 Ft

TOP Fitness csomag

15 000 Ft

C15SZEZGYORM

Szezonális gyorsátvizsgálás és külső mosás kedvezményes
csomagáron.

000061680B

7 190 Ft

C9TOPFIT

Szezonális gyorsátvizsgálás, külső mosás és belső takarítás
kedvezményes csomagáron.

8 000 Ft

Nagytakarítás csomag

CWELLNESS

Külső mosás és belső nagytakarítás kedvezményes csomagáron.

SEAT Economy fékbetétek

Az Economy fékbetétek úgy tervezték és gyártják, hogy alacsony
legyen a súrlódó anyag kopás és a súrlódási teljesítmény változás.
A modern anyagkeveréknek köszönhetően az Economy fékbetétek
idő-érték arányos tulajdonságokkal rendelkeznek.

ajánlatunk
16 325 Ft-tól

Üvegkár rendezés a SEAT márkaszervizekben akár önrészesedés nélkül?
Ha a programban résztvevő SEAT márkaszervizek egyikével egyez-

amelyeknél a CASCO biztosítás fedezetet nyújt üvegkárra, az önré-

tetve, CASCO biztosítása terhére, náluk végezteti SEAT márkájú

szesedés százalékosan került meghatározásra, az érintett biztosító

autója sérült szélvédőjének a cseréjét, akkor most nem csak a SEAT

elismerte a követelés jogalapját, és kizárólag valamely üveg sérült

Eredeti Alkatrészek, a gyári anyagok és technológia előnyeit élvez-

meg. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes

heti, de önrészesedést sem kell kifizetnie, ha az nem haladja meg a

körű. Az akció további részleteit és a résztvevő márkaszervizek listá-

10%-ot. Az akció azon esetekre vonatkozik,

ját megtalálja a seatszervizek.hu honlapon.
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GYÁRI ALKATRÉSZEK AZ
OPTIMÁLIS DÖNTÉSHEZ
1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

6.

Eredeti Alkatrészek

SZERVIZ 4+

-20%

Economy Alkatrészek

Eredeti Cserealkatrészek

*
- 40%

SEAT Eredeti Alkatrészek
Egy autóban sok különböző mechanikus és elektronikus alkatrész van kitéve nagy megterhelésnek. A mechanikus alkatrészek
különösen nagy kopásnak vannak kitéve. Ahhoz, hogy a menetkomfort, a biztonság és az autó értéke is megmaradjon cseréjükkor kiváló minőségű alkatrészeket szükséges felhasználni.
Egy SEAT körülbelül 10 000 különböző alkatrészből áll, melyek
minden egyes darabja SEAT Eredeti Alkatrész®.
A SEAT modellekhez jelenleg összesen több mint 206 000 különböző alkatrész létezik. A leggyakrabban keresett alkatrészeket a világon közel 100 raktárban tárolják, hogy a nemzetközi márkaszerviz hálózatot a lehető leggyorsabban ki lehessen
szolgálni. A kifutott modellekhez a gyártásuk megszűnése után
még 15 éven keresztül állnak rendelkezésre a szükséges alkatrészek. A SEAT Eredeti Alkatrészeket® a járművekkel együtt fejlesztik és összhangban vannak minden modellel. A technika

legújabb vívmányait képviselik, hiszen az autóipar fejlesztései azonnal megjelennek az Eredeti Alkatrészek tervezésekor és
gyártásakor. Kiváló minőségüket és megbízhatóságukat az is
biztosítja, hogy a SEAT által felhasznált nyersanyagok egymással kémiailag is harmóniában vannak, így késleltethetőek a fényezési és egyéb korróziós károk.
A SEAT Eredeti Alkatrészek® tökéletesen illeszkednek autója többi alkatrészéhez, ezzel is biztosítva a rövid javítási időt. Minőségük az autógyártáskor felhasznált alkatrészek minőségével
megegyező, így tartja meg az autó a javítás után is eredeti minőségét, értékét. Nem utolsó sorban, tekintettel a SEAT Eredeti Alkatrészek® tartósságára, az autó teljes élettartamára vetítve
használatuk gazdaságos.

SZERVIZ 4+ programunk keretében a márkaszervizeink által
nyújtott gyári technológiát, megbízható minőséget, SEAT
Eredeti Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát
most még előnyösebb áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb SEAT-ja
számára.
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év

*

7. év

8. év

9. év

10. év

11. év

Eredeti Alkatrészek kedvezményes szervizcsomagban

*

-25%

Economy Alkatrészek a 4 évnél idősebb járművek esetében,
több mint negyedével alacsonyabb költséggel

*az Eredeti Alkatrészek® kedvezmény nélküli listaárához viszonyított
átlagos árkülönbség

SEAT Economy Alkatrészek
A régebbi járművek tulajdonosai az értéktartással szemben
leginkább a jármű gazdaságos karbantartását tartják szem
előtt. A SEAT Economy Alkatrészek kimondottan a négy évesnél
régebbi járművekhez kerültek kifejlesztésre, ennek köszönhetően
lehetővé teszik a jármű korának megfelelő gazdaságos javítást.
Ezek valódi SEAT alkatrészek, amelyek egy világmárka minden
szakértelmét képviselik, mindegyiket a konszern fejlesztési
részlege ellenőrzi és engedélyezi.

Az Economy kínálat kifejlesztése során gondosan figyelembe
vették azokat a tényezőket, amelyekkel a gyártás költséghatékonyabbá tehető anélkül, hogy ez a biztonsági és működési
jellemzőket hátrányosan befolyásolná. A SEAT Economy
Alkatrészek vezetési stílustól függően nem olyan hosszú élettartamúak, mint a SEAT Eredeti Alkatrészek®, azonban a régebbi
járművek esetében mindenképpen okos és több mint negyedével alacsonyabb költségű megoldást jelentenek.

SEAT Eredeti Cserealkatrészek
Miután az eredeti alkatrészek a sok megtett kilométer után elkopnak, még mindig értékes anyagokat és energiát tartalmaznak. Ezért a SEAT visszaveszi a használt alkatrészeket, ipari eljárásokkal felújítja ezeket, és Eredeti Cserealkatrészként ismét
piacra bocsátja. Miközben az „(általános) javításon” átesett motorokat általában csak a sérülés függvényében javítják, addig
a SEAT a meghibásodott motorokat teljes egészében szétszereli.

A kopóalkatrészeket minden esetben új alkatrészekre cseréli,
a többi pedig ellenőrzésen és felújításon esik át. A Cserealkatrész Program nagyban hozzájárul az aktív környezetvédelemhez. A felújításnak köszönhetően az új alkatrészek előállításával
szemben költségek és energiaigényes gyártási lépcsők takaríthatók meg.

A gyári alkatrészek előnyei
2 év garancia, amely a márkaszervizhálózat bármelyik pontján érvényesíthető. Minimális összköltség, maximális teljesítmény, hosszabb élettartam.
Az alkatrészek tökéletesen illeszkednek egymáshoz és autójához.
Fejlesztésük és ellenőrzésük az autók kifejlesztése után is folytatódik.
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Ahhoz, hogy az Ön Seatja SEAT maradjon elengedhetetlen a márkaszervizekben történő rendszeres karbantartási
munkálatok elvégeztetése. SZERVIZ 4+ programunk keretében a márkaszervizeink által nyújtott gyári technológiát,
megbízható minőséget, SEAT Eredeti Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát még előnyösebb
áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb Seatja számára. További kedvezményes ajánlatokért és SZERVIZ 4+
kuponfüzetért keresse fel magyarországi márkaszervizeink egyikét!

Vezérmű-szett- és vízpumpacsere

Első kerékcsapágy-csere (1 oldal)

Első ablaktörlő lapát csere

-30 000 Ft

-10 000 Ft

-3 000 Ft

Első fékbetét- és tárcsacsere

Első lengéscsillapító-csere (1 pár)

Kuplungszettcsere

-21 000 Ft

-23 000 Ft

-35 000 Ft

Hátsó fékbetét- és tárcsacsere

Hátsó lengéscsillapító-csere (1 pár)

-16 000 Ft

-20 000 Ft

Éves szerviz Mobilitásgaranciával és
műszaki vizsgával

-16 000 Ft

További kedvezményes ajánlatokért látogasson el márkaszervizeinkbe vagy további információkért
kattintson a seatszervizek.hu oldalra!

SEAT Eredeti Alkatrészek®
kedvezményes áron

SEAT EREDETI ALKATRÉSZ AJÁNLATOK
A márkaszervizekben felhasznált SEAT Eredeti Alkatrészek minősége teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása során
használt alkatrészekével. Ez biztosítja, hogy a jármű minden alkatrésze továbbra is tökéletes összhangban legyen, ennek köszönhetően a lehető legmagasabb szintű biztonságot, megbízhatóságot és teljesítményt nyújtják Önnek.

27 849 Ft-tól

SEAT Eredeti féktárcsa

(az ár 1 darabra vonatkozik)

SEAT Eredeti fékbetétek

(az ár 4 darabra vonatkozik)

30 631 Ft-tól

SEAT Eredeti első lengéscsillapító

SEAT Eredeti fékfolyadék

43 584 Ft-tól

(az ár 1 darabra vonatkozik)

5 620 Ft-tól

(az ár 1 literre vonatkozik)

Hatósági műszaki vizsga
márkaszervizben
Szolgáltatásunk keretében autóját a közlekedési hatóság-,
és a gyártói előírásainak figyelembe vételével előzetesen
átvizsgáljuk és amennyiben szükséges, azt gyári előírások
alapján ki is javítjuk. Így valóban garantálni tudjuk Önnek
az elsőre sikeres műszaki vizsgát és a biztonságos autózást!
Csomagajánlatunk igénybevételével Ön időt és pénzt spórolva egy csapásra elintézheti autójának éves szervizét, lejáró hatósági műszaki vizsgájának megújítását és a Mobilitásgarancia

-16 000 Ft SZERVIZ 4+ kupon

szolgáltatás meghosszabbítását. Csomagunkat SZERVIZ 4+ kuponjának felhasználásával most 16 000 Ft-os kedvezménnyel
veheti igénybe. További információkért hívja márkaszervizeinket!
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Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek egy esetleges káreseményt
követően a lehető legkevesebb problémája adódjon a kárügyintézés
során, a Karosszéria Szakértő programban résztvevő márkaszervizeink
ügyfélközpontú, komplett szolgáltatási portfoliót kínálnak, mely kiterjed az
autómentéstől kezdve, a professzionális javításon át, egészen
a biztosítókkal történő kárrendezésig.

• 3 éves gyártói fényezési
garancia
• Garancia4 – 4 éves
importőri általános
garancia
• 12 éves átrozsdásodási
garancia
• Mobilitásgarancia
0-24 órás segélyszolgálat
• Autómentés
• Előnyös csereautó és más
mobilitás ajánlatok
• Javítás gyári eredeti alkatrészek felhasználásával

• A gyártói előírásoknak
megfelelő célszerszámok
és műhelyberendezések
használata a javítás során
• Minőségi tanúsítvány
a javításról
• Gyors kárrendezés
a biztosítókkal
• Karosszéria Szakértő
márkaszervizek rendszeres
auditja az importőr által
• Clever Repair, apróbb
esztétikai hibák gyors
és szakszerű javítása

A programban résztvevő márkaszervizeink listáját és további infomációkat a seatszervizek.hu oldalon talál.

Mobilitásgarancia
A Mobilitásgarancia szolgáltatás egy olyan lehetőség, amelyet reményeink szerint sohasem kell majd igénybe vennie.
De ha mégis úgy hozná a sors, hogy váratlan műszaki hiba
vagy baleset miatt meg kellene utazását szakítania, mi akkor
is a segítségére sietünk. Az autójához biztosított Mobilitásgarancia jogosultjaként Ön a nap 24 órájában segítséget kérhet
telefonközpontunktól.
Gépkocsija meghibásodása esetén európai színvonalú
segítséget nyújt a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ,
ahol idegen nyelveken is beszélő munkatársak várják a hívását és teremtenek kapcsolatot a külföldi partnerekkel.

Helyszíni segítségnyújtás defekt,
baleset, járműfeltörés esetén is
• Járműszállítás
• Csereautó
• Szállás- vagy utazási költség megtérítése
• Alkatrész-utánküldés
A Mobilitásgarancia szolgáltatás pontos részleteiről és
feltételeiről érdeklődhet márkaszervizeinkben vagy letöltheti
az aktuális feltételeket tartalmazó dokumentumot:

seatszervizek.hu

SEAT ECONOMY ALKATRÉSZEK
• 4 évnél idősebb SEAT gépjárművekhez
• SEAT minőség 2 év garanciával

• több mint 25%-os megtakarítás

Az Economy kínálat kifejlesztése során gondosan figyelembe vették azokat a tényezőket, amelyekkel a gyártás költséghatékonyabbá tehető anélkül, hogy ez a biztonsági és működési jellemzőket hátrányosan befolyásolná. A SEAT Economy alkatrészek
vezetési stílustól függően nem olyan hosszú élettartamúak, mint a SEAT Eredeti Alkatrészek®, azonban a régebbi járművek esetében mindenképpen okos és több mint negyedével alacsonyabb költségű megoldást jelentenek.

17 145 Ft-tól

SEAT Economy féktárcsa

(az ár 1 darabra vonatkozik)

SEAT Economy fékbetétek

(az ár 4 darabra vonatkozik)

SEAT Economy első lengéscsillapító

16 325 Ft-tól

40 815 Ft-tól

(az ár 1 darabra vonatkozik)

A fenti árak ajánlott bruttó árak.
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SEAT Prémium Kerékszerviz ajánlatok
Keréktárolási csomag
4 db kerék tárolása 6 hónapra

9 000 Ft
C12TAROLBUD

Kerékcsere csomag

10 000 Ft

Gumiabroncs-csere csomag

18 000 Ft

Kerékcsere csomag tárolással

19 000 Ft

Kerékcsere csomag tárolással
és külső mosással

22 500 Ft

4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

4 db gumiabroncs átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal 18” méretig és a 4 db kerék tárolása 6 hónapra.

4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal 18” méretig, 4 db
kerék tárolása 6 hónapra és külső mosás.

C12KEREKBUD

C12GUMIBUD

C1KERCSERTAR

C1KERCSTAMOS

A fenti ajánlatok kizárólag az akcióban résztvevő márkaszervizekben elérhetőek: Procar Kft., Platán Autóház Kft. Nyíregyháza,
Óbudai Autójavító Kft., Miskolc Autóház Kft., Autocarma SZERVIZ Kft. Miskolc, AutoMobil Körös Kft., Autocarma SZERVIZ Kft. Kaposvár,
Spirit Auto Kft. Kaposvár, Szabó Autójavító Kft., Brill Kft., Debrecen Autóház Zrt., Juvenal Kft., Walter Autó Kft. Sopron, Ring-Autó Kft.,
Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Szeged telephely, Savaria Autóház Kft., Alisca Autócentrum Kft., Porsche Inter Auto Hungaria Kft.
Porsche Győr telephely, Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche M5 telephely. Az árak maximált árak, de márkaszervizenként eltérőek
lehetnek.
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Nyári abroncs?
Velünk gyerekjáték!
Biztonság most értékes
LEGO® ajándékokkal
Vásároljon 2020. március 02. – június 30. között
egy garnitúra (4 db) nyári személygépjárműabroncsot a Continental-csoport márkáiból kiemelt
kereskedőink egyikénél, szereltesse fel, és értékes
LEGO® ajándékban részesül, valamint fődíjként
egy franciaországi élményvezetést nyerhet.*

+ Fődíj

Együttműködő partnereink:

További részletek:

www.continentalgondoskodas.hu
*Ajánlatunk az akciós készlet erejéig érvényes. A feltüntetett képek csak illusztrációk.
A LEGO és a LEGO logó a LEGO Group védjegyei. © 2020 The LEGO Group. Minden jog fenntartva.

Kimagasló teljesítmény és kiváló kezelhetőség SUV-k számára

BÍZD RÁ MAGAD!

www.hankooktire.com/hu
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Ön irányít, még esős napokon is

Vezetés közben is maximális kontrollal legyen az autópályán vagy
akár a városban, még nedves és esős körülmények között is.

Kiváló teljesítmény
nedves útfelületen

Bridgestone Europe NV/SA,
Magyarországi Fióktelepe
www.bridgestone.hu

Kiemelkedő
címkefokozatok

Kitűnő kopási
élettartam

Kínálatunkban további
ezernyi tartozék szerepel.
Kérje a 2020 tavaszi-nyári
ingyenes katalógust
márkakereskedőjétől!

TARTOZÉ K TRE ND  2020 TAVASZ NYÁR

SEAT Eredeti zárható alaptartó*

SEAT Eredeti tetőbox

Kiváló minőségű, specifikusan a modellekhez gyártott, zárható alaptartó.
62 990 Ft-tól

000071200AB
000071200T
000071180A

SEAT Eredeti csomagtér rendszerező

230 290 Ft
219 690 Ft
143 190 Ft

420 literes
400 literes
450 literes

SEAT Eredeti csomagtérelválasztó rács*

SEAT Eredeti zárható kereszttatró*

SEAT Eredeti pohártartóba helyezhető rendszerező

Csomagtartóba helyezhető, változtatható
felosztású, műanyag rendszerező doboz
az elakadásjelző háromszög és kisebb tárgyak elhelyezésére is alkalmas rekeszekkel.
4 390 Ft

1SL061205

21 990 Ft

1SL061129

SEAT Eredeti pohártartóba helyezhető gömb
alakú rendszerező

SEAT Eredeti hamutartó

T-nút profilos alumínium kereszttartó.
66 790 Ft-tól

SEAT Eredeti gumi csomagtérszőnyeg*

Védi az utasokat a csomagok előreborulásától, praktikus kutyával utazóknak. A hátsó oldallégzsákot nem akadályozza.
A beszerelés módjáról érdeklődjön márkakereskedőjénél!
59 890 Ft

SEAT Eredeti sárfogók*

A középkonzol italtartó mélyedésébe
helyzhető hamutartó.
5P0857900K

Toledo, Altea/XL/Freetrack (5P)

SEAT Eredeti autós ruhafogas

19 190 Ft

Ambicar elektromos autóillatosító

22 890 Ft

000061127B

Méretpontos, csúszásmentes, lemosható
gumiszőnyeg.

Fejtámlára szerelhető tartórendszer

16 990 Ft-tól
12 290 Ft-tól

SEAT Eredeti zárható kerékpártartó

32 990 Ft

1SL061129A

SEAT Eredeti szövetszőnyeg garnitúra*

A szivargyújtóba helyezhető, elektromos
illatosító. A különböző illatpatronok külön
vásárolhatók meg.
000091500

8 990 Ft

SEAT Eredeti multifunkcionális akasztó

Exkluzív kivitelű kerékpártartó, a kerékpár
a tartóhoz zárható. Bármilyen kerékpárhoz
használható 25-80 mm közti vázkeresztmetszet esetén.
Minden T-núttal ellátott, illetve 30 x 20 mm
keresztmetszetű szögletes profilú alaptartóhoz.
5F9071128
000071128G

1 kerékpár szállításához
vonóhorogra szerelhető, 2
kerékpár szállításához

000061122A
000061125B
000061125A
000061125E
000061125D
000061126B

Rögzíthető szövetszőnyeg. 4 darabos
készlet.

67 990 Ft
200 690 Ft

* A modellspecifikus választékról érdeklődjön márkakereskedőjénél!

15 990 Ft-tól

Az első ülések fejtámlájára rögzíthető,
sokoldalú akasztó.
000061127D

2 790 Ft

alaptartó
iPad Mini konzol
iPad 2/4 konzol
iPad Air konzol
Galaxy Tab 3/4 konzol
akasztó

4 190 Ft
49 990 Ft
49 990 Ft
49 990 Ft
49 990 Ft
8 390 Ft

SEAT Eredeti nemesacél küszöbborítás*

SEAT Eredeti navigációs térképfrissítés
(Nyugat-Európa)

SEAT Eredeti gyermekülés alátét

SEAT Eredeti „Diamond Cut 18” könnyűfém
keréktárcsa

Nyugat-Európa térképfrissítés v10 verzió, 2.1, 2.2 SEAT médiarendszerekhez. SD
kártyán.
000051884AF

Nyugat-Európa

83 690 Ft

SEAT Eredeti navigációs térképfrissítés
(Nyugat-Európa)
4 darabos készlet, típusfelirattal. A küszöb
gyári fényezésének védelmével nem csupán dekorációs, hanem állagmegóvó szerepet is betölt.
41 990 Ft-tól

SEAT Eredeti ültetőrugó készletek*

Nyugat-Európa térképfrissítés v10 verzió,
3.2, SEAT médiarendszerekhez. SD kártyán.
7N5051884K

Nyugat-Európa

66 990 Ft

SEAT Eredeti iPod/MP3 adapterkábelek

000061680A

SEAT Eredeti „Diamond Cut 17” könnyűfém
keréktárcsa

iPod/MP3 adapter, melynek segítségével
az eszköz kormányról is vezérelhető.
Kompatibilitási kérdésekkel forduljon márkakereskedőjéhez!
000051785B
7N5051510B
7N5051510
7N5051446
7N5051510A

iPod adapter CUP csatlakozóhoz
USB media-IN adapter
mini USB media-IN adapter
iPod adapter
AUX-IN adapter

43 190 Ft
8 990 Ft
9 590 Ft
14 590 Ft
9 590 Ft

7Jx18 ET51.

SEAT Eredeti keréktároló táska

6F0071498

45 490 Ft-tól

Ibiza (KJ1) 18”

6F0071409C 0X1 felniközép – Desire piros
6F0071409C W5L felniközép – Mystery kék

Navlet 7i Full HD Tablet

98 990 Ft
6 790 Ft
6 990 Ft

SEAT Eredeti „Titanium” könnyűfém keréktárcsa

Tartós anyagból készült tárolótáska készlet fogantyúval, zsebekkel a szerelékek tárolására.
Maximum 18” méretű, 245 mm széles kerekek tárolására.
7” méretű Full HD tablet, android 4.4 rendszerrel, GPS, WIFI, Bluetooth® 4.0. INTEL
atom Z3735G quad core processzor, 1 GB
RAM, 16 GB ROM, 7” ips Full HD képernyő
1920x1200 px, lítiumpolimer akkumulátor 2800 mAh, 2.3 megapixeles hátsó kamera, 5 megapixeles HD első kamera 2, All
Europe TeleAtlas térképek és 3D navigáció.
Szélvédőre erősíthető tartó, hordozható
asztali tartó, fejtámlára erősíthető tartó.

000071770C

14 490 Ft

SEAT Eredeti Recaro Young Profi Plus
gyermekülés

7Jx17 ET46.
6JA071497

Toledo (KG3) 17” titániumszürke

99 490 Ft

SEAT Eredeti „Orista” könnyűfém keréktárcsa

99 790 Ft

000063500M

SEAT Eredeti navigációs rendszer
telefonkihangosítóval

15 hónapos korig, illetve 15 kg-ig használható gyermekülés.
000019950B

104 790 Ft

SEAT Eredeti Duo Plus gyermekülés
7Jx17 ET51.

Az autó audiorendszeréhez csatlakoztatott, hordozható multifunkciós eszköz,
mely egyesíti a fedélzeti számítógép, a rádió kezelésének funkcióit, miközben navigáció, telefon kihangosító és zenelejátszó egyben. Nagy méretű érintőképernyővel, micro SD kártyaolvasóval rendelkezik.
Navigációs része 37 európai országra szóló, POI tartalommal rendelkező térképet
tartalmaz. Zenelejátszója által támogatott
formátumok: WAV, OGG, WMA. Képnézegetője megjeleníti a JPEG, GIF, TIF, BMP,
PNG fájlokat.
Csak PT1 előkészítésű modellekhez használható.
000051700R

Ibiza/SC/ST (6J)

9 hónapostól 4 éves korig, illetve 9-18 kgig használható gyermekülés. saját, 5-pontos biztonsági övvel rendelkezik. Az ülés
dőlésszöge három fokozatban állítható.
000019909G

170 590 Ft

* A modellspecifikus választékról érdeklődjön márkakereskedőjénél!

158 990 Ft

6F0071497

Ibiza (KJ1) 17”

89 390 Ft

6F0071409A
6F0071409
6F0071409B
6F0071409D

felniközép – Mystic Magenta
felniközép – Mystery kék
felniközép – Desire piros
felniközép – Ezüst

10 590 Ft
10 590 Ft
10 590 Ft
10 590 Ft

7,5JX18 ET51.
5F0071490 041 Leon (5F1) 18” fekete színben
5F0071490 RJ8 Leon (5F1) 18” narancs színben
Leon (5F1) 18” antracitszür5F0071490 79Y
ke színben
Leon (5F1) 18” dynamic szür5F0071490 S7J
ke színben

89 490 Ft
128 990 Ft
96 390 Ft
128 990 Ft

TARTOZÉKKATALÓGUS VOLKSWAGEN, AUDI, S EAT ÉS
ŠKODA MÁRKÁJÚ GÉPKOCSIKHOZ
2020 TAVASZ-NYÁR

Kínálatunkban további ezernyi tartozék szerepel.
Kérje a 2020 tavaszi-nyári ingyenes Tartozék Trend katalógust márkakereskedőjétől!

Márkaszervizeink listáját megtalálja a www.seat.hu oldalon,
illetve érdeklődhet INFOVONALUNKON: 06-1-345-1778

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, csupán az előzetes tájékozódást szolgálja, és a benne feltüntetett információk elfogadásával nem jön létre
szerződés. Tartozékvásárlás előtt minden esetben kérje márkakereskedője tanácsát! A feltüntetett árak nem kötelező érvényű, ajánlott bruttó kiskereskedelmi árak, továbbá nem tartalmazzák
a szerelési és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkakereskedések és -szervizek önállóan határozzák meg, az ajánlott ártól eltérhetnek. Kérjük, hogy konkrét ajánlatért mindig
forduljon márkakereskedőjéhez, -szervizéhez! A feltüntetett adatok 2020. március 1. és május 31. között, de legfeljebb a készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalakon látható
képek illusztrációk. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

