Príslušenstvo
pre rodinu.

Každá
rodina
má rôznu
veľkosť
a zloženie.
Je jedno, ako vyzerá vaša rodina,
vždy sa navzájom podporujete.
Preto Originálne príslušenstvo SEAT®
ponúka možnosti na komunikáciu,
podporu a ochranu vašich
najbližších. Bezpečné a kvalitné
produkty, ktoré vám pomáhajú
vyťažiť maximum z každej jazdy.
Lebo aj my vás podporujeme.
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Bezpečnosť pre
malých i veľkých.
Drahocenný náklad si zaslúži osobitnú ochranu.
Vyberte si z ponuky bezpečnostných autosedačiek
pre deti vo veku od 0 do 12 rokov. Všetky autosedačky
boli schválené podľa novej európskej normy ECE 129
(i-Size) a úspešne absolvovali test bočného nárazu.
Ste pripravení? Pripútajte sa!
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Malé detaily
robia veľké
rozdiely.
Ochrana sedadla pre deti.
Už sa nemusíte obávať neporiadku. Táto protišmyková
ochranná podložka nielen chráni čalúnenie sedadla pred
znečistením, ale aj pred opotrebovaním pri používaní
detskej autosedačky. Podložka, ktorá sa dá ľahko čistiť, je
prispôsobená na použitie s detskými autosedačkami ISOFIX.
Má tri sieťové vrecká na odloženie malých predmetov.
Prídavné vnútorné spätné zrkadlo.
Všetko môžete mať na očiach. Pripevnite si prídavné spätné
zrkadlo na predné okno a budete lepšie vidieť vaše deti
a premávku za sebou počas jazdy. A okrem toho máte
panoramatický výhľad pri parkovaní. Špeciálna prísavka
zabraňuje odpadnutiu zrkadla v prípade nehody.

Detské zrkadlo na zadnú sedačku.
Čo sa odohráva vzadu? Svojich najmenších pasažierov
môžete mať na očiach v obdĺžnikovom zrkadle na zadné
sedadlo. Stačí ho jednoducho upevniť nastaviteľnými
popruhmi na opierku hlavy.
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Vezmite si všetko
so sebou.
Čalúnenie bezpečnostného pásu.
Čas odpočinku? Pripevnite toto mäkké čalúnenie
na bezpečnostný pás a poskytnite vášmu dieťaťu
zvýšený komfort keď odpočíva. Dá sa ľahko
nainštalovať a má logo SEAT na vrchu.

Organizér na zadné sedadlo.
Chcete mať poriadok vo veciach? Tento ľahko
prístupný organizér s rozličnými oddeleniami
a vreckami vytvára dodatočný odkladací
priestor na veci používané počas cesty pre
vašich najmenších. A keď ho už nepotrebujete,
dá sa ľahko demontovať a odložiť do kufra.

Chrómovaný vešiak na šaty.
Už sa nemusíte obávať pokrčenia odevu.
Chrómovaný vešiak na šaty sa dá ľahko pripevniť
na zadnú stranu opierky hlavy predného sedadla
a pri dlhých cestách si môžete naň zavesiť vaše
sako alebo kabát. S čiernymi upevňovacími
a protišmykovými prvkami sa vešiak perfektne
hodí do interiéru každého modelu vozidla SEAT.
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Malý či veľký,
miesto je pre
každého.
Prenosný box na psa.
Nikto nemusí zostať doma. Prenosný box na psa má zipsy
na otváranie zvrchu a zboku, závesný popruh a upevňovací
prvok na bezpečnostný pás pre jednoduchú manipuláciu
a zvýšený komfort zvieraťa. Rozmery: 48 × 30 × 30 cm.

Ochranná deka na zadné sedadlá pre prepravu psov.
Šetrí čas a zachováva poriadok. Táto deka chráni priestor
zadných sedadiel vášho vozidla pred poškriabaním,
vlhkosťou a chlpmi, keď cestujete so psom v kabíne. Má štyri
popruhy na upevnenie na predné a zadné opierky hlavy
pre dokonalú ochranu.
Bezpečnostné popruhy pre psa.
Chráňte vášho chlpatého priateľa bezpečnostnými
popruhmi s logom SEAT. Sú vyrobené z polyesterovej
tkaniny 600D Oxford odolnej voči vode a z vnútornej strany
majú penovú vrstvu pre zvýšenie pohodlia. Pri použití
vo vozidle sa pripevňujú osobitným popruhom do zámku
bezpečnostného pásu vozidla. Dĺžka popruhov sa dá
nastavovať plastovými prackami.
Na výber v štyroch veľkostiach od S po XL pre psy
s hmotnosťou od 2 do 40 kg
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Ochrana
batožinového
priestoru pri
preprave psov.
Chcete vziať so sebou celú rodinu? Táto
prikrývka chráni kompletný batožinový
priestor vrátane podlahy a bokov
a zabraňuje ich znečisteniu blatom
a chlpmi. Vode nepriepustná nylonová
tkanina chráni aj pred premočením.
Odolná ochranná prikrývka nemeckej
kvality má bočné vrecká na fľaše, vodítko,
popruhy či iné potreby. Poloha sa dá
nastavovať malými príchytkami
v hornej časti.
Rozmery: 156 × 119 cm
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Prehľad.
Príslušenstvo pre deti

Obj. č.

Detská autosedačka Duo Plus ISOFIX

000019909G

Detská autosedačka Peke G1 i-Size Trifix

000019909F

Tarraco

Arona

Ibiza

Ateca

Leon 5D

Leon
Sportstourer

Alhambra

Detská autosedačka Peke G0 i-Size Plus 000019907A
Základňa ISOFIX pre Peke G0 i-Size

000019230L

Detská autosedačka Baby-Safe Plus SHR II 000019907B
Základňa ISOFIX pre Baby-Safe Plus SHR II 000019230C
Detská autosedačka Kidfix XP

000019906M

Prídavné vnútorné spätné zrkadlo

000084418A

Ochrana sedadla pre deti

000061680A

Detské zrkadlo na zadnú sedačku

000072549C

Príslušenstvo pre rodinu
Čalúnenie bezpečnostného pásu

000069629B

Organizér na zadné sedadlo

000061680B

Chrómovaný vešiak na šaty

000061127E

Príslušenstvo pre psy
Box na psa. Rozmery 48 × 30 × 30 cm

000071253B

Ochranná deka na zadné sedadlá
pre prepravu psov.

000061609C

Bezpečnostný popruh pre psa. Veľkosť XL:
hrudník: 640 – 820 mm /
000084310B
krk: 440 – 600 mm / dĺžka: 330 mm
(odporúčaný pre psov od 25 do 40 kg)
Bezpečnostný popruh pre psa. Veľkosť L:
hrudník: 490 – 620 mm /
000084310C
krk: 340 – 480 mm / dĺžka: 280 mm
(odporúčaný pre psov od 15 do 25 kg)
Bezpečnostný popruh pre psa. Veľkosť M:
hrudník: 430 – 520 mm /
000084310D
krk: 260 – 370 mm / dĺžka: 230 mm
(odporúčaný pre psov od 5 do 15 kg)
Bezpečnostný popruh pre psa. Veľkosť S:
hrudník: 390 – 450 mm /
000084310E
krk: 210 – 270 mm / dĺžka: 170 mm
(odporúčaný pre psov od 2 do 5 kg)
Dostupné
− Nedostupné
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Ochrana batožinového priestoru pri
preprave psov. Rozmery 156 × 119cm

000061609D

−

−

−

Detská autosedačka
Peke G0 I-Size Plus
Baby-Safe Plus SHR II
Peke G1 I-Size Trifix
Duo Plus ISOFIX
Kidfix XP

Vek (približne)
do 15 mesiacov
do 15 mesiacov
od 15 mesiacov do 4 rokov
od 9 mesiacov do 4 rokov
od 4 do 12 rokov

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, 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.
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