SEAT Alhambra.

Stvorený
v Barcelone.
Píše sa rok 1953. Z našej montážnej linky v Barcelone schádza
prvý automobil SEAT a uvádza celé celé Španielsko do
pohybu. O viac ako 60 rokov neskôr poskytujeme mobilitu
ľuďom po celom svete.
Barcelona nás neprestáva inšpirovať. Jej kreatívny duch nám
koluje v žilách. Oživuje každé vozidlo, ktoré vyrobíme.
(Inak 50 % energie, ktorú používame k výrobe našich vozidiel,
pochádza priamo zo stredozemného slnka). Toto mesto sa
nikdy nezastaví. A to platí aj pre nás. Prečo? Protože existujú
miesta, kde chcete dôjsť.
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Jednoduchá
mobilita.
Svet je plný možností. SEAT je
tu, aby ste ich mohli ľahko
využívať. Plánujte si vlastné
trasy. Určite si vlastné ciele.
Slobodne preplávajte svojim
neustále sa meniacim životom.
To je presne to, v čom Vám
pomáháme.
Aký by to malo zmysel,
keby Vám naše vozidlá
nedávali slobodu,
nezlepšovali Vaše životy
a neumožňovali Vám posúvať
veci k lepšiemu? Pokiaľ to nie
je ľahké, tak to nie je mobilita.
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Vaša Alhambra.

Spomienky
začínajú tu.
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Každá rodina, nech je akokoľvek veľká,
potrebuje zázemie. Bezpečnosť, komfort
a vyspelú techniku bez kompromisov.
Drobnosti, ktoré rozhodujú. Protože
cestovanie nie sú len cesty. Sú to
spomienky. SEAT Alhambra. Pripravte se
zmeniť cesty na príbehy.

Dizajn exteriéru

Svet
možností.
Ak je všetko tak ako má byť, tak je možné
čokoľvek. SEAT Alhambra má k tomu všetky
predpoklady vďaka šikovným a sofistikovaným
prvkom výbavy, ako sú chrómované ozdobné
detaily, atraktívny rámik masky chladiča a 18"
kolesá z ľahkej zliatiny. Je to totiž Váš svet. Vy
rozhodujete o tom, ako z neho dostanete
maximum.
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Dizajn interiéru

Potrebujete
priestor
pre rast?
Tu ho máte.
Každá rodina je iná. Univerzálna veľkosť
neexistuje. Pokiaľ práve nemáte 2430 litrov
vnútorného priestoru pre batožinu, do ktorého
naložíte čokoľvek. A 32 rôznych konfigurácií
sedadiel Vám poskytne flexibilitu, s ktorou
zvládnete každú výzvu, ktorú Vám život postaví
do cesty.
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Vyspelá technika

Hovoria tomu
zázrak.
Vy vravíte, že je
to jednoduché.
Vyspelá technika, ktorá naozaj funguje, je niečo ako
zázrak. SEAT Alhambra ponúka nespočetné
množstvo spôsobov, ako urobiť život zázračne
jednoduchým, od bi-xenónových svetiel, ktoré
premenia noc v deň, až po virtuálny pedál, ktorým
môžete úplne bezdotykovo otvoriť batožinový
priestor .
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Vyspelá technika

Šikovný telefón?
Ešte šikovnejšie
vozidlo.
Sociálne siete. Zábava. Mapy. Celý svet máte vo svojom
vrecku. A s technológiou Full Link môže byť dokonale
sieťovo propojený aj Váš SEAT Alhambra. Pomocou systému
MirrorLink™, Apple CarPlay™ a Android Auto™* môžete
ovládať svoj svet na 6,5" farebnom dotykovom displeji
Vášho vozidla. Byť šikovný je teraz ešte jednoduchšie.

*Aplikácia Apple CarPlay
a Android Auto teraz nie sú
v SR oficiálne podporované
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Bezpečnosť

Všetko pre ich
bezpečnost.
Nič nie je dôležitejšie ako ich bezpečnosť. S pohonom
všetkých kolies 4Drive a prevodovkou DSG bude Vaša
Alhambra reagovať ešte pohotovejšie. Systém sledovania
mŕtvehoho uhla Vás upozorní na prekážky, ktoré nevidíte.
Multifunkčné kamerové systémy, ako je asistent pre jazdu
v jazdnom pruhu (Lane Assist), asistent svetiel (Light Assist),
asistent pre sledovanie dopravných značiek alebo senzor
únavy vodiča, sledujú Vaše okolie a v prípade potreby Vás
podporia pri šoférovaní. A vďaka komplexnému systému
airbagov bude v prípade nehody všetkým cestujícim
poskytnutá maximálna ochrana. Na všetko sme totiž
mysleli.
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Pozerajte sa na svet

novými
očami.
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Váš štýl.

Nastal čas
stanoviť pravidlá.
Všetko záleží na Vašich rozhodnutiach. Nech
sa rozhodnete akokoľvek, SEAT Alhambra
Vám poskytne všetko potrebné. Dostanete
čokoľvek, nech už požadujete vyšší výkon,
viac praktickosti, alebo iba štipku štýlu
a komfortu naviac.
Stačí si to len vziať.
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Stupeň výbavy Xcellence.

Sú toho
hodní.
Zaslúžia si to nejlepšie. Nová výbavová línia
Xcellence pre model SEAT Alhambra dodáva
rodinnému vozidlu ešte viac kultivovanosti a
elegancie. Svojím spracovaním si Vás bude teraz
eštie viac rozmaznávať.

Najvyššia úroveň.
Bi-xenonové svetlá
premenia noc na
deň, kým s ozdobným
rámčekom masky chladiča
všetkých oslníte.
Znaky excelence.

*Obsahuje aj prvky príplatkovej výbavy.
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Máte to nejlepšie.
Rozhodli ste sa správne.
Logá Xcellence na
volante a výplniach dverí
to potvrdzujú.

Stupeň výbavy
Xcellence.
Detaily.

*Obsahuje aj prvky príplatkovej výbavy.
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01 Jazdite štýlovo.

02 Nájdite svoju cestu.

03 Správne svetlo.

04 Využijte příležitosti.

05 Zábava pre nohy.

06 Nabíjenie pre všetkých.

17" kolesá z ľahkej zliatiny. Štyri
dôvody naviac, prečo budete
vynikať.

Už sa nikdy nestratíte vďaka
navigačnému systému.

Vnútorné osvetlenie LED Vám vždy
zaistí dostatok svetla v akejkoľvek
situácii.

Prahové lišty Xcellence Vám pri
každom nastupovaní a vystupovaní
pripomenú, že ste si vybrali
to najlepšie.

Stačí správny pohyb nohy a zadné
výklopné veko sa otvorí. Ľahký
prístup oceníte nie len s rukami
plnými batožín pre celú rodinu.

Každý má aspoň jedno prenosné
zariadenie S dvomi vstupmi USB si ich
môže nabíjať za jazdy celá rodina.

Paket FR-Line.

Zábava pre
celú rodinu?
Doprajte si jej
ešte viac.
Beriete zábavu vážně? SEAT Alhambra je pripravený aj na
túto výzvu. Nastúpte si do verzie s paketom FR-Line,
ktorý posúva výkony, praktickosť a dizajn na ešte vyššiu
úroveň. Veď aj praktickosť môže být skvelá, od jazdy
s deťmi do školy až po prázdniny v kempe.
Športovné detaily.
Každá cesta by mala byť nezabudnuteľným
zážitkom. A paket FR-Line spája zábavu
s funkčnosťou, od detailov na volante až po
štýl sedadiel. Nejde len o to doraziť do cieľa.
Je to o tom, ako sa budete cítiť, až vystúpite
zo svojho vozidla.
Príťažlivé kolesá.

*Obsahuje aj prvky príplatkovej výbavy.
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Pre akčné zážitky sú stvorené tiež 18"
kolesá Akira z ľahkej zliatiny v odtieni sivá
Atom pre paket FR-Line. Užívajte si skvelú
ovládateľnosť, zodpovedajúcu športovým
tradíciam značky SEAT. Odolnosť a
pevnosť sú zárukou spoľahlivosti. Teraz sa
už môžete vydat za dobrodružstvom.

Paket
FR-Line.
Detaily.

*Obsahuje aj prvky príplatkovej výbavy.
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01 Súkromý priestor.

02 Vyberte si kľudnú jazdu.

03 Preraďujte elegantne.

04 Ukážte svoj štýl.

05 Čestné vyznamenanie.

06 Všetko na jednom mieste.

Uvidíte ich vo vonkajších spätných
zrkadlách v odtieni sivá Atom, ale oni
neuvidia dovnútra vďaka tmavým
tónovaným sklám okien.

Multifunkčný volant s ovládacími
prvkami tempomatu Vám ponúkne
všetko v ľahkom dosahu presne
v momente, keď to budete potrebovať.

S kožou obšitou radiacou pákou
sedemstupňovej prevodovky DSG
budete mať dokonalú kontrolu nad
motorom. Jednotka, dvojka,
a už ste preč.

Vy si myslíte, že je skvelý. Oni si
myslia, že máte pretekárske vozidlo.
Tieto štýlové lepiace fólie dodajú
Vašim dverám športovú dimenziu.

Maska chladiče s ozdobným
rámčekom je dalším spôsobom, ako
dať najavo svoju hrdosť.
A vďaka logu FR bude jasné,
kto je tu pánom.

Media Systém Plus dokonale
kombinuje komunikáciu, navigáciu
a zábavu.

Stupeň výbavy Style.

Každý okamih
je výnimočný.
SEAT Alhambra s výbavovou liniou Style dokonale
skĺbi tvary s funkčnosťou pre rodinný život. Budete
mať istotu, že sa v akejkoľvek situácii a pri akejkoľvek
nálade dostanete do svojho cieľa štýlovo a bezpečne.

Bez hraníc.
Elektricky ovládané
panoramatické strešné okno
vpustí na povel tlačidla
čerstvý vzduch do interiéru.
Užívajte si teplé letné dní
v spojení s prírodou.
Najužšie väzby.
Full Link. Týmto spôsobom
zostanete vždy v spojení.
Pripojte si akýkoľvek
kompatibilný šikovný telefón
a preneste si jeho funkcie do
svojho vozidla SEAT Alhambra.

*Obsahuje aj prvky príplatkovej výbavy.
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Stupeň výbavy
Style.
Detaily.

*Obsahuje aj prvky príplatkovej výbavy.
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01 Sezam, otvor sa.

02 Zostaňte ostražitý.

03 Seďte komfortne.

04 Teplota na mieru.

05 Uvidíte ich prichádzať.

06 Čas k oddychu.

Nastupovanie a vystupovanie by malo byť
pre všetkých ľahké, rovnako ako nakladanie
a vykladanie akýchkoľvek batožín. K tomu
prispieva elektrické ovládanie bočných
posuvných dverí a výklopných dverí
batožinového priestoru.

Rodinný život môže byť niekedy
vyčerpávajúcí. Senzor únavy vodiča
rozpozná Vašu únavu a upozorní Vás,
aby ste si oddýchli.

Športové sedadlá, dodávané
na želanie pre Váš SEAT Alhambra, sú
mäkké, odolné a luxusné.

Trojzónová automatická klimatizácia
Climatronic je nastaviteľná pre
cestujúcich v prvnom a druhom rade,
aby se každý mohol cítiť čo
najpríjemnejšie.

Systém sledovania mŕtveho uhla
používa diódy LED vo vonkajších
spätných zrkadlách, aby Vás
upozornil na objekty, ktoré nevidíte.

Na konci dlhého dňa nie je nič
lepšieho, ako si dopriať oddych
v masážnom sedadle vpredu.
Užívajte si.

Kolesá.

Poťahy.

16″

Urban

Design 48/1

Tkanina Sada XC

Tkanina sivá Rodas XC

Farby.

Tkanina Mikelly EF

17″

Dynamic 48/2

Dynamic 48/3 – Lesklá čierna

Dynamic 48/1

Tkanina Rodas Cornsilk XU

Tkanina čierna Rodas DM

Biela Pure

Strieborná White

Sivá Indium

Čierna Deep

Strieborná Moonstone

Sivá Urano

Modrá Atlantic

Červená Romance

Športové sedadlá
Cognac/čierna koža XY + WL1

18″

Športové sedadlá
čierna koža JJ + WL1
Akira
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Akira – Sivá Atom

Performance

Športové sedadlá JJ + PLT

Športové sedadlá FR-Line
FL + PFR/PFQ

Hnedá Black Oak

Preprava
nákladu.
Potrebujete pomoc s ťažkým nákladom? Rodiny prepravujú
mnoho vecí a s týmto sortimentom na mieru ušitého
príslušenstva si môžete ľahko vziať so sebou čokoľvek. Nech
už idete na výlet, alebo máte náročného koníčka, ponúkame
Vám riešenie, ako sa dostať do cieľa.
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Strešný box o objeme 450 l.
S týmto šikovným strešným boxom
prepravíte takmer čokoľvek. Dvojité
plastové steny sú odolné a ochránia Vaše
veci pred nepriaznivými poveternostnými
podmienkami. Aerodynamický tvar
vylepšuje prevádzkové vlastnosti. Box ľahko
namontujete na strešné priečne nošiče,
aby ste boli pripravený na akékoľvek
dobrodružstvo.
Nosič bicyklov na ťažnom zariadení.
Ak milujete cyklistiku, tak musíte mať tento
nosič bicyklov na tažné zariadenie. Môžete
bezpečne prepťavovať až dva bicykle.
Predmontáž umožňuje ľahkú inštaláciu. Nosič
s integrovaným systémom proti odcudzeniu
má nosnosť až 60 kg.
Vy sa už len musíte vydať na cestu.
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01 Nosič pre dlhé predmety.

02 Nosič pre lyže a snowboardy.

03 Nosič pre surfovacie dosky.

04 Ťažné zariadenie.

Jeden deň potrebujete jednu vec.
Ďalší deň zasa inú. S nosičom pre dlhé
predmety prepravíte čokoľvek. Vy sa
rozhodnete a nosič je pripravený.

Lyžovanie bez komplikácií. Robustný
hliníkový nosič lyží a snowboardov
so systémom proti odcudzeniu sa
ľahko používa a montuje.

Nosič, používaný v spojení so
strešnými priečnymi nošičmi, prepraví
až 2 surfovacie dosky. Montáž
uľahčujú mimoriadne adaptibilné
opierky.

Ak máte príves, oceníte ťažné zariadenie
s jednoduchým a bezpečným pripájaním
a odpájaním. Zvýšíte tým svoju prepravnú
kapacitu.

Exteriér.
Súčtom jednotlových detailov vznikne niečo jedinečné.
A pri automobile, ktorý používate každý deň, chcete, aby
bolo všetko dokonalé. Tieto ozdobné prvky pre exteriér
Vášho vozidla SEAT Alhambra kombinujú jedinečný štýl
s funkčným dizajnom. Posuňte svoj vzhľad na novú úroveň.

Chromované kryty vonkajších
spätných zrkadiel.
Trochu chrómu na vonkajších
spätných zrkadlách sprístupní
novú dimenziu luxusu.
Tento nadčasový dizajn Vás
nikdy neomrzí. Uvidíte ich,
ako sa pozerajú.

Ozdobná lišta na dverách
batožinového priestoru.
Atraktívna a ušľachtilá chrómovaná
ozdobná lišta dodá dverám
batožinového priestoru ešte
väčšiu eleganciu.
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Interiér.

Multifunkčný držiak.
Tento multifunkčný odkladací systém
má inovatívny tvar, vďaka ktorému
uložíte do malého priestoru mnoho
vecí, od kľúčov a písacích potrieb až po
všetky životné nevyhnutnosti. Urobte si
vo veciach poriadok a majte všetko
po ruke.

Vďaka rade šikovných vylepšení interiéru Vášho vozidla
SEAT Alhambra bude každá jazda ešte komfortnejšia.
Tieto praktické detaily sa stanú pre Vás nenahraditeľné pre
dlhé cesty aj na kratšie jazdy za nákupmi.

Prahové lišty z ušľachtilej ocele.
Individualizované prahové lišty
z ušľachtilej ocele nesú laserom
vyrytý názov Alhambra. Elegantné
ochranné lišty ľahko namontujete.
Nastupovanie a vystupovanie vpredu
bude s nimi ešte praktickejšie.

Kávovar.
Vylepšite si svoju každodennú rutinu.
Pokiaľ ste na cestách, nič sa nevyrovná
vlastnoručne pripravenej šálke kávy.
Kávovar AutoSet na espresso, vrátane
adaptéru pre 12V zásuvku, Vám v každej
situácii uvarí dobré espresso
s fantastickou svetlo-hnedou penou.
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Slnečné roletky.
Nech je slnečný deň, alebo idete v tme,
práve s nimi môžete zachovať výhľad
z vozidla a zároveň regulovať teplotu
v interiéri. Ak si chcete zaistť diskrétnosť
a bezpečnosť, alebo príjemný chládok,
je to jedna z najjednoduchších vecí,
ktoré môžete urobiť pre svoje vozidlo
SEAT Alhambra.

Doplnky.
Rodinný život je niekedy spojený s neporiadkom. Udržujte
svoje vozidlo SEAT Alhambra v nejlepšom stave, aby ste si
ho mohli užívať na maximum a zachovali jeho hodnotu.
S týmto sortimentom jednoduchých riešení dosiahnete
ešte lepšieho prehľadu a ochrany.

Mreža pre oddelenie batožinového
priestoru.
Rozdeľte si batožinový priestor na
rôzne časti pre bezpečnú prepravu
čohokoľvek. Mrežu ľahko pripevníte
k zadným sedadlám. Je to ďalší
spôsob, ktorým môžete ochrániť
cestujúcich aj vozidlo SEAT
Alhambra.
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Full Link.
S technológiou Full Link im sprístupníte
celý svet. Systém kompatibilný s takmer
akýmkoľvek modelom šikovného telefónu
premení Vaše vozidlo SEAT Alhambra na
najmodernější informačný a zábavný
systém na kolesách. Toto je nový štandard,
pokiaľ hľadáte spôsob, ako cestovať ešte
viac interaktívne.

Penová vložka
do batožinového priestoru.
Na mieru šitá penová vložka
chráni batožinový priestor pred
vlhkosťou a nečistotami a zároveň
bráni pohybu batožiny počas
jazdy. Keď ľahkú, pružnú a odolnú
vaňu nepotrebujete, môžete ju
ľahko zrolovať.

Doplnky.
Chcete pre všetkých maximálny komfort a bezpečie. Ako
toho dosiahnete, je na Vás. SEAT Alhambra ponúka celú
radu možností, ako ochrániť to, čo je dôležité, a vylepšiť
každú cestu. Od špeciálnych detských sedačiek až po
informačný a zábavný systém, vďaka ktorým ja najdlhšia
cesta ubehne ako voda.

Lapače nečistôt vpredu a vzadu.
Prevencia je vždy lepšia než liečba.
Tieto lapače nečistôt za předné
a zadné kolesá ochránia podlahu,
nárazníky, boky, dvere a zadnú časť
Vášho vozidla SEAT Alhambra.
Nečistoty? Žiadny problém. Šotolina?
Žiadne starosti. A voda tam, kde ju
nechcete? Aj to je minulosťou.

Detská sedačka PEKE G1 Trifix I-Size.
Detská sedačka PEKE G1 Trifix I-Size
s odnímateľným a pratelným poťahom
dokonale ochráni Vaše dieťa. Detská
sedačka hmotnostných kategórií II, III (15 až
36 kg) s výškovo nastaviteľným operadlom
sa pripevní buď pomocou bezpečnostného
pásu vozidla, alebo systému ISOFIX
a bezpečnostného pásu vozidla. Táto
sedačka poskytuje najvyššiu úroveň
bezpečnosti a komfortu.
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Vy to
zariadite.
Oni si
užívajú.
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K Vašim službám.
Sloboda začína tam,
kde končia starosti.
Život je príliš krátky na to, aby sme ho trávili
čakaním, napríklad v servise. SEAT Service
udrží Vaše vozidlo Alhambra v nejlepšom
stave s využitím výlučne Originálnych dielov
SEAT. Aby ste mohli vždy nastúpiť a ísť.
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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 (31. 03.2019), najnovšie
informácie vám poskytne autorizovaný predajca SEAT. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočných. Toto 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.

