Arona
Nový SEAT

Odvážny, dynamický a robustný, nový SEAT Arona je
kompaktné SUV s výrazným dizajnom a ešte odvážnejšími
nápadmi. V čase, keď svet čaká na znovuobjavenie, prichádza
auto so všestrannosťou a charakterom, ktoré Vám ukáže
cestu. Ste pripravení nechať sa uniesť?

Nový SEAT Arona:
Váš nový spoločník.
V dynamickom vozidle, ktoré je určené pre čokoľvek, je Vaša
predstavivosť jediným limitom. Nový SEAT Arona je robustný
a pripravený na zábavu. Prichádza s výrazným, nápadným
dizajnom, inovatívnymi funkciami a bezpečnostnými
systémami pre väčší pocit slobody. Kam vás zavedú jeho
nekonečné možnosti?
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Osviežujúci,
spoľahlivý
a pripravený
vyraziť.
DIZAJN EXTERIÉRU

Evolúciu v exteriéri vytvára nová prepracovaná
maska chladiča, nový predný nárazník a svetlomety
Full LED, ktoré zvýrazňujú prednú časť vozidla.
Strešný spojler a nové kolesá z ľahkej zliatiny nielen
umocňujú športový vzhľad, ale aj zvyšujú výkonnosť.
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DIZAJN INTERIÉRU

Keď žijete naplno, oceníte mäkké pristátie. Štýlový
interiér je vybavený novým mäkkým prístrojovým
panelom a volantom potiahnutým kožou Nappa.
LED osvetlenie okolo mriežok ventilácie vytvára
v kabíne jedinečnú atmosféru.
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Revolúcia
v interiéri…

Je na Vás, akú hudbu si zvolíte. Beats Audio poskytuje
najvyššiu kvalitu reprodukcie. Full Link zabezpečuje,
že Vaša hudba sa automaticky zosynchronizuje bez
prerušenia prehrávania keď nastúpite do automobilu.
A ak chcete vyhľadávať ciele, adresy alebo médiá,
stačí sa len spýtať. Vyslovením slov „Hola, Hola“
aktivujete systém hlasového ovládania, pričom
nemusíte zložiť ruky z volantu a máte všetko pod
kontrolou.
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Väčší displej Vám umožňuje vidieť viac. Nový displej
infotainmentu SEAT je nasadený na prístrojovom paneli
vyššie vo Vašom zornom poli pre lepšiu viditeľnosť,
pohodlnejšie ovládanie a väčšiu bezpečnosť. S navigačným systémom máte prístup k mapám, online
dopravným informáciám, aktualizáciám v reálnom čase
a vďaka úplnej konektivite aj k Vašim obľúbeným
playlistom a internetovému rádiu.

Nový
infotaiment.

TECHNOLÓGIA

Dobrý zvuk
inšpiruje k činom.

Spojenie s Vašim autom
a Vášho auta so svetom.
Pre život v pohybe Vám SEAT CONNECT umožňuje ovládať Váš SEAT Arona zo smartfónu. Môžete vidieť jeho
polohu a dostanete upozornenie pri pokuse o krádež. A odomknutie Vášho automobilu je rovnako jednoduché
ako odomknutie displeja telefónu. Potrebujete navigáciu? Môžete nájsť čerpacie stanice alebo ceny
parkovísk. Okrem toho si môžete zadať cieľ cesty alebo naplánovať trasu priamo v aplikácii a poslať do
Vášho systému infotainmentu.

Buďte v kontakte s Vašim automobilom
prostredníctvom smartfónu. Svoj automobil
máte vo vrecku.
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Bezpečnosť & servis.

Aj na najvzdialenejších miestach určíme
presne Vašu polohu keď budete potrebovať pomoc. eCall sa automaticky spojí
so záchrannými službami a vopred pošle
všetky potrebné podrobnosti aby sa
ušetril drahocenný čas.

Online infotainment.

Vychutnajte si dokonalú konektivitu
pre príjem obľúbených rozhlasových
staníc a podcastov z celého sveta cez
internet a dostávajte oznámenia
o premávke pred vami.

SEAT CONNECT

Diaľkový prístup.

Ponuka našich automobilov a ich špecifikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Prosím navštívte Vašu lokálnu internetovú stránku SEAT, kde sa dozviete viac o dostupnej ponuke produktov.

Obavy za Vami.
Dobrodružstvá pred Vami.
Rozpoznávanie dopravných značiek.

Aktuálnu obmedzenú rýchlosť a zákaz predbiehania
môžete vďaka integrovanej prednej kamere vidieť na
displeji digitálneho združeného prístroja Digital Cockpit
s uhlopriečkou 26 cm (10,25“).

Systém sledovania mŕtveho uhla SIDE Assist a
kontrola okolia pri cúvaní s funkciou núdzového
zastavenia.

Váš nový SEAT Arona môže byť vybavený systémom pre
poloautomatickú jazdu, ktorý Vás posúva v premávke
o krok dopredu a súčasne redukuje riziko nehôd.
Je skonštruovaný na odbúranie stresu pri jazde.

Monitoruje mŕtve uhly Vašich vonkajších zrkadiel. Vždy viete o približujúcich
sa vozidlách, keď sa chystáte zmeniť jazdný pruh alebo predbiehať.

Lane Assist.

Travel Assist.

Nenápadná pomocná ruka. Travel Assist monitoruje premávku,
rozoznáva čiary jazdných pruhov na ceste aj blížiace sa zákruty
a automatickým prispôsobením rýchlosti udržiava bezpečný odstup.
Systém pre vedenie v jazdnom pruhu s asistentom jazdy v kolóne
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Asistent diaľkových svetiel. Automatické
prepínanie diaľkových svetiel.

Tento systém automaticky prepína z diaľkových na tlmené
svetlá keď zaregistruje iné vozidlá aby nedochádzalo
k oslňovaniu ich vodičov.
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BEZPEČNOSŤ

Asistenčný systém Vás bezpečne udržiava
v jazdnom pruhu. Je ideálny pre jazdu
v dopravnej zápche a hustej premávke.

Ambície poháňajúce
do nových extrémov.
Pre skutočný pocit slobody a dobrodružstva musíte ísť ešte
o kúsok ďalej. Niekde vyššie a ďalej. Kombinácia robustného
modifikovaného zadného nárazníka a digitálneho združeného
prístroja Digital Cockpit 26 cm (10,25″) vytvára charakter
off-road výbavy XPERIENCE. Zdolávanie kopcov ešte nikdy
nebolo také zábavné.

Výbava XPERIENCE.

Vždy odlišná.

Vaša vec. Váš štýl. Vaša Arona. S troma voliteľnými kontrastnými farbami strechy máte
široké možnosti prejaviť svoju individualitu.

Najkvalitnejšie materiály.

Vyberte si pre svoj interiér iba to najlepšie.
Máte k dispozícii elegantné a odolné materiály na poťahy sedadiel.
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Pre pretekárov
cross-country.
Audiosystém poskytuje dokonalú akustiku, ktorá Vás
bude inšpirovať k prekonávaniu Vašich osobných
výkonov.

Športový zadný difúzor.

Je dôležité vyzerať dobre zozadu, keď ste vždy vpredu.
Zadný difúzor bol navrhnutý tak, aby dodal Vášmu
automobilu Arona FR maximálne športový vzhľad.

Originálny dizajn až do najmenších detailov.

Mriežky ventilácie s LED osvetlením vo farbe Daring Red nielen
ochladia Váš interiér počas slnečných letných dní ale aj dodajú
jedinečný akcent prístrojovému panelu.
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Výbava FR.

Vybláznite sa vo veľkom
štýle.
Od elegantných mestských ulíc až po zablatené vrcholky hôr
Vás Arona vo výbave STYLE prevedie bez kompromisov. Toto
mestské SUV kombinuje dynamickú prednú časť so 17“ kolesami
z ľahkej zliatiny vo farbe Brilliant Silver. Vďaka tomu si užijete
z mestského centra aj drsnej prírody maximum.

Výbava Style.

Vysoká uroveň aktívnej bezpečnosti aj
počas noci.
Sériovo montované Full LED svetlá už v základe
poskytujú dokonalý prehľad o situácií na ceste aj
počase temnej noci. Vďaka úspornej LED technológií
navyše šetria aj palivo a Vašu penaženku.

Dokonalá ovládateľnosť
a pohodlie.

Kožou potiahnutý multifunkčný volant uľahčuje ovládanie
vozidla a jeho systémov. V spojení s mäkčenou a prepracovanou
palubnou doskou Vám poskytne dokonalé pohodlie a luxus.
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16"

Kolesá.
DESIGN 16"
DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
BRILLIANT SILVER
St

17"
DYNAMIC 17"
DISKY ŠPORT Z ĽAHKEJ
ZLIATINY BRILLIANT SILVER

DYNAMIC 17"
DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
BRILLIANT SILVER

FR

XP

DYNAMIC 17"
DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
NUCLEAR GREY, LEŠTENÉ
St

18"
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PERFORMANCE 18"
DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
COSMO GREY, MATNÉ, LEŠTENÉ
FR

PERFORMANCE 18"
DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
NUCLEAR GREY, LEŠTENÉ
XP
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FR
XPERIENCE
Style
Sériovo
Na želanie

FR
XC
St

Farby.

Pre XP a FR sú vonkajšie spätné zrkadlá
rovnakej farby ako strecha.
Pre Style sú vonkajšie spätné zrkadlá
lakované vo farbe karosérie.

Farby
strechy.
BIELA

BIELA

Základný lak

ČERVENÁ PURE RED
Základný lak

SIVÁ MAGNETIC TECH
Metalizovaný lak

MODRÁ SAPPHIR
Metalizovaný lak

ČIERNA MIDNIGHT
Metalizovaný lak

SIVÁ MAGNETIC TECH

BIELA NEVADA
Metalizovaný lak

ČERVENÁ DESIRE
Metalizovaný lak

STRIEBORNÁ URBAN
Metalizovaný lak

MODRÁ ASPHALT
Metalizovaný lak

DARK CAMOUFLAGE

ČIERNA MIDNIGHT

Metalizovaný lak
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Poťahy.

FR
XPERIENCE
Style
Sériovo
Na želanie

FR
XC
St

TEXTILNÉ KOMFORTNÉ SEDADLÁ SANO

XP

TEXTILNÉ ŠPORTOVÉ SEDADLÁ LE MANS

FR

TEXTILNÉ KOMFORTNÉ SEDADLÁ COMO

St

ŠPORTOVÉ SEDADLÁ DINAMICA® ČIERNE

XP

ŠPORTOVÉ SEDADLÁ DINAMICA® ČIERNE

FR

ŠPORTOVÉ SEDADLÁ DINAMICA® ČIERNE

St
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Choďte svojou
cestou.
Pre Váš SEAT Arona je k dispozícii široká škála príslušenstva
uľahčujúceho prepravu, zlepšujúceho ochranu alebo zvyšujúceho pohodlie, ktoré môžete využiť pri plánovaní Vašich
výletov. Takže čokoľvek máte v pláne, máme pre Vás na to
vhodné doplnky.

Ochranný poťah na sedadlo.

Zadné sedadlá môžete pri preprave domácich miláčikov
ochrániť pred poškriabaním, vlhkosťou a chlpmi. Ochranný
poťah sa dá popruhmi upevniť na štyri opierky hlavy a dokonale chráni poťahy sedadiel.

Obklady bočných dverí.

Nosič na lyže.

Chcete vyraziť na svahy? Tento nosič na lyže je perfektný
pre celú rodinu. Odvezie 4-6 párov lyží alebo 2-4 snowboardy.
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PRÍSLUŠENSTVO

Sofistikované a elegantné obklady bočných dverí zvýrazňujú
dynamický dizajn Vášho automobilu SEAT Arona.

Obrazové materiály môžu obsahovať nadštandardné prvky príplatkovej výbavy. Pre kompletnú ponuku navštívte autorizovaného predajcu SEAT, alebo www.seat.sk, kde sa dozviete viac o dostupnej
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SEAT sa usiluje o kontinuálny vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo robiť zmeny špecifikácie, farieb a cien
bez predchádzajúceho upozornenia. Preto môžu informácie v tomto katalógu slúžiť iba ako vodidlo. Špecifikácie
sú platné v čase zadania katalógu do tlače, preto si prosím vždy vyžiadajte aktuálne informácie u Vášho
autorizovaného partnera SEAT. Kvôli technickým obmedzeniam procesu tlače sa farby reprodukované v tomto
katalógu môžu nepatrne líšiť od skutočných farieb lakov a materiálov poťahov sedadiel. Toto vozidlo a všetky jeho
diely, ako aj originálne náhradné diely boli konštruované v súlade s právnymi normami upravujúcimi prechádzanie a minimalizáciu dopadov na životné prostredie s využitím recyklovaných/recyklovateľných materiálov
a s opatreniami zabezpečujúcimi vhodnú recykláciu pre zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia.
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