Originálne
zážitky
na Vianoce.

01

01

02

03

04

05

01

2

01 Šiltovka

02 Šiltovka s rovným šiltom

Pre fanúšikov značky CUPRA je táto
šiltovka ideálnym doplnkom na voľný
čas. 3D aplikácia loga v medenej farbe
v prednej časti. Univerzálna veľkosť.
Farba: biela
Obj. č.: 6H1084300 IAG
Farba: sivá
Obj. č.: 6H1084300 IAF
Farba: čierna
Obj. č.: 6H1084300 IAJ
Cena: € 17,52

Štýlová šiltovka s výraznou 3D
výšivkou loga CUPRA v medenej farbe
v prednej časti. Univerzálna veľkosť,
rovný šilt.
Farba: čierna / petrolejová
Obj. č.: 6H1084300 IBJ
Cena: € 17,52

03 Hrnček

04 Detské odrážadlo CUPRA

05 CUPRA TCR

Hrnček z nehrdzavejúcej ocele
v ikonickej čierno-medenej farebnej
kombinácii. Je dvojstenný, s matnou
povrchovou úpravou a teflónovým
vnútrom.
Obsah: 220 ml
Obj. č.: 6H1069601 IAA
Cena: € 16,85

Detské odrážadlo CUPRA s čalúneným
sedadlom pre deti od 12 mesiacov.
Materiál: polyetylén
Rozmery: 720 × 300 × 270 mm
Farba: sivá
Obj. č. 6H1087500 IAF
Cena: € 105,12

Detailný zberateľský model CUPRA TCR
v mierke 1:43.
Materiál: kov
Rozmery: 165 x 73 x 70 mm
Farba: nardo sivá
Obj. č. 6H1099300 IBF
Cena: € 34,99

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.
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01 Tričko

02 Pánske tričko

03 Pánske tričko

3D logo značky CUPRA v prednej časti,
kontrastné prešitie okolo krku, priliehavý
strih.
Materiál: 100 % bavlna
Farba: petrolejová
Dámske veľkosti: S – XL
Obj. č.: 6H1084211A – D IAS
Cena: € 25,39

Pánske tričko s okrúhlym výstrihom
a s logom značky v bielej farbe. Tričko má
kontrastné lemovanie a je vyrobené
z kvalitnej 100 % bavlny.
Farba: petrolejová
Veľkosti: M – 3XL
Obj. č.: 6H1084200B – F IBJ
Cena: € 26,78

Pánske tričko s okrúhlym výstrihom. 3D
aplikácia s logom značky CUPRA na prednej
strane trička.
Materiál: 100 % bavlna
Farba: čierna
Veľkosti: M – 3XL
Obj. č.: 6H1084200B – F IAA
Cena: € 32,35

Pánske veľkosti: M – XXL
Obj. č.: 6H1084201B – E IAS
Cena: € 26,78
4

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.
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SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.
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07

SEAT Ibiza

03 SEAT Arona

04 Odrážadlo

05 USB kábel 3 v 1

06 Originálny adaptér SEAT

07 Dekoratívny kryt na kľúče

Detailný zberateľský model IBIZA
v mierke 1:43.
Materiál: kov
Rozmery: 165 × 73 × 70 mm
01 Farba: mystic magenta
Obj. č.: 6H1099300 HAK
02 Farba: červená
Obj. č.: 6H1099300 HAQ
Cena: € 32,35

Detailný zberateľský model ARONA
v mierke 1:43.
Materiál: kov
Rozmery: 165 × 73 × 70 mm
Farba: červená desire
Obj. č.: 6H1099300 HBQ
Cena: € 32,35

Detské odrážadlo SEAT s čalúneným
sedadlom pre deti od 12 mesiacov.
Materiál: polyetylén
Rozmery: 720 × 300 × 270 mm
Farba: oranžová
Obj. č.: 6H1087500 GAD
Cena: € 102,24

Praktický USB kábel v dizajne SEAT. Zahŕňa
tri typy kábla: kábel USB typu C, micro-USB
a Lightning (Apple), prevedenie 3 v 1, ktoré
nabíja a prenáša dáta súčasne.
Obj. č.: 000051444AN
Cena: € 12,58
Obj. č.: 000051444AM

Originálny adaptér SEAT USB-A /
USB-C, adaptér využijete na
nabíjanie a prenos dát.
Obj. č.: 000051444AP
Cena: € 5,47

Skladá sa z dvoch častí, ktoré sa nasadia na kľúč.
Cupra
Čierny so sivým logom
Obj. č.: 000087013AJ
Obj. č.: 000087013AF
Cena: € 29,57
Cena: € 27,74
Tarraco
S dekorom FR
Obj. č.: 5FJ087013B
Obj. č.: 000087013AE
Cena: € 31,44
Cena: € 29,57
V ružovo-zlatej farbe
Obj. č.: 6F0087013A
Cena: € 26,78

s certifikátom MFi (vhodné pre iPod/iPhone/iPad)

Cena: € 23,33
Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter
a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.
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01 Skladací box

03 Multifunkčná cestovná taška

04 Cestovná taška

Praktický skladací box je výborným
pomocníkom pri udržiavaní poriadku v kufri
vozidla. S logom SEAT na bočnej strane.
S úchytkami na prenos a praktickými
bočnými vreckami.
Materiál: 100 % polyester
Rozmery: 60 x 36 x 25 cm
Farba: čierna
Obj. č.: 000061109F
Cena: € 36,96

Možno ju nosiť zvislo, vodorovne alebo ako
batoh. Popruh je možné odložiť do zadnej
priehradky. Vnútorný priestor je účelne
členený na viaceré priehradky. Decentné
logo SEAT.
Materiál: 100 % polyester
Rozmery: 40 × 30 × 16 cm
Farba: modrá / piesková / oranžová
Obj. č.: 6H1087319 GAJ
Cena: € 49,25

Moderná cestovná v atraktívnom
štýle, rôzne vnútorné a vonkajšie
priehradky, ramenný popruh,
vonkajšia priehradka na zips
a decentné reliéfne logo SEAT.
Materiál: 100 % polyester
Rozmery: 50 × 40 × 20 cm
Farba: modrá / piesková / oranžová
Obj. č.: 6H1087300 GAJ
Cena: € 49,25

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.
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02 Praktická taška na rameno

02
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Moderná a praktická taška s farebnými
akcentmi v oranžovej farbe disponuje
priehradkou na laptop, rôznymi vreckami
a priehradkou na zips. Reflexná grafika.
Odnímateľný ramenný popruh. Vnútorná
podšívka s logom SEAT.
Materiál: 100 % polyester
Rozmery: 40 × 28 × 12 cm
Farba: antracitová / oranžová
Objem: 13 l
Obj. č.: 6H1087309 GAE
Cena: € 48,10

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.
Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané maloobchodné
ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov vyhradená.
Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný charakter a môžu sa
líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače nezodpovedáme.
Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.

03

04

9

Aj domáci
miláčik si zaslúži
svoj praktický
vianočný
darček.

SEAT Originálne príslušenstvo

teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania
zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov
vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný
charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače
nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete
na www.seat.sk.
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01

01 Prenosný box pre domáceho
miláčika
Nikto nemusí zostať doma. Prenosný box
pre psa, mačku má zipsy na otváranie
zvrchu a zboku, závesný popruh
a upevňovací prvok na bezpečnostný pás
pre jednoduchú manipuláciu a zvýšený
komfort domáceho miláčika.
Rozmery: 48 × 30 × 30 cm
Obj. č.: 000071253B
Cena: € 79,97

02

04

05

02 Bezpečnostné popruhy pre psa

03 Ochranná deka na zadné sedadlá

04 Ochrana batožinového priestoru pri preprave psov

Chráňte vášho psa 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.
Veľkosti: S – XL (hmotnosť od 2 do 40 kg)
Obj. č.: 000084310B – E
Cena: € 17,09

Doprajte svojmu zvieraciemu miláčikovi
príjemnú jazdu vo vozidle. Ochranná deka
šetrí čas a zachováva poriadok, ochráni
priestor zadných sedadiel vášho vozidla pred
poškriabaním, vlhkosťou a srsťou. Má štyri
popruhy na upevnenie na predné a zadné
opierky hlavy pre dokonalú ochranu.
Farba: čierna
Obj. č.: 000061609C
Cena: € 27,02

Táto prikrývka chráni celý batožinový priestor vrátane podlahy
a bokov a zabraňuje ich znečisteniu blatom a srsťou. 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
Obj. č.: 000061609D
Cena: € 54,05
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Značka SEATsústreďuje všetko svoje úsilie na neustály vývoj
svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií
uvedených v tejto publikácii bez predchádzajúceho upozornenia.
Ponuka platí od 15. 11. 2020 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania
zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné, maximálne odporúčané
maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH. Zmena cien a produktov
vyhradená. Obrázky použité v katalógu majú len ilustračný
charakter a môžu sa líšiť od skutočnosti. Za chyby sadzby a tlače
nezodpovedáme. Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete
na www.seat.sk.
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SEAT Slovensko

