
Príslušenstvo 
z kategórie Transport.



Je to všetko o tom, žiť život, aký 
si želáte. Prispôsobte si váš SEAT 
vášmu životnému štýlu kvalitným 
príslušenstvom SEAT, ktoré je 
špeciálne navrhnuté pre váš 
model vozidla. Doplnkami, ktoré sa 
jednoducho používajú, sú bezpečné 
a vzťahuje sa na ne záruka SEAT. Aby 
ste mohli robiť to, čo máte radi, a to 
celkom bez starostí.

Pre 
nekončiace sa 
dobrodružstvá.

2



Vyrážate na cestu? Získajte dodatočný priestor 
vďaka našim strešným boxom, odolným proti 
poveternostným vplyvom. Majú objem od 400 
do 460 litrov a dajú sa otvárať z obidvoch strán, 
takže máte pohodlný prístup k vašim veciam.

Strešný box.
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Stvorený 
pre jazdu.

Chcete zdolávať trasy na dvoch kolesách? 
Na nosiči na ťažné zariadenie s rozširovacou 
sadou môžete prepravovať až 3 bicykle. Nosič 
je vhodný aj na prepravu elektrobicyklov. 
Je špeciálne prispôsobený pre vaše vozidlo 
a spĺňa všetky naše testy kvality. A vďaka 
sklopnému systému umožňuje pohodlné 
nakladanie, takže môžete rýchlo vyraziť 
na akúkoľvek trasu.

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie.

Tento aerodynamicky tvarovaný strešný nosič 
bicyklov uvezie bicykel s hmotnosťou do 20 kg. 
Rám bicykla je v nosiči upevnený špeciálne 
konštruovaným držiakom, chrániacim kovové 
časti, kolesá sú upevnené popruhmi. Nosič spĺňa 
požiadavky štandardného nárazového testu 
City Crash a jednoducho sa dá namontovať 
na základný nosič bez použitia náradia.

Nosič bicyklov.
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S týmto ľahko montovateľným držiakom 
lyží sa rýchlo dostanete na svah. Na jeho 
montáž nepotrebujete nijaké náradie. 
K dispozícii je aj rozširovacia sada pre SUV. 
Pogumovaná upínacia plocha šetrne 
a bezpečne drží vaše lyže pevne na mieste. 
Cestujete s priateľmi? Môžete prepravovať 
4 páry lyží alebo 2 snowboardy, resp. 
s rozširovacou sadou až 6 párov lyží alebo 
4 snowboardy.

Držiak lyží 
a snowboardov.
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O level vyššie.

Náklad na streche môžete bezpečne prepravovať 
upevnený v špeciálnom pomocnom držiaku.

Pomocný držiak nákladu.

Tento aerodynamicky tvarovaný základný 
strešný nosič umožňuje jednoduchú prepravu 
rozmerných predmetov. Jeho konštrukcia, 
navrhnutá oddelením výskumu a vývoja 
SEAT, eliminuje aerodynamický hluk a odpor 
vzduchu počas jazdy, čím prispieva k priaznivej 
spotrebe paliva. Funkčné lišty, chránené voči 
poveternostným vplyvom a zabezpečené proti 
krádeži, spĺňajú podmienky nárazového testu 
City Crash. 

Základný strešný nosič.
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Výlet na vodu bude jednoduchší s týmto 
praktickým nosičom surfov, ktorý sa 
prispôsobí akémukoľvek tvaru dosky. 
Prepraví 2 surfové dosky a je vybavený 
zabezpečením proti krádeži. 

Nosič surfov.



Chcete sa vydať na cestu s vašim obytným 
prívesom alebo člnom? Čokoľvek, čo 
sa rozhodnete vziať so sebou, môžete 
jednoducho pripojiť na ťažné zariadenie, 
plne integrované do elektrickej inštalácie 
vozidla. Ťažné zariadenie je k dispozícii ako 
odnímateľné alebo výklopné. Je schválené 
ako originálne príslušenstvo, takže je plne 
kompatibilné so všetkými bezpečnostnými 
systémami vozidla.  

Ťažné zariadenie.
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Všetko na svojom mieste. Menšie predmety môžete 
bezpečne zafixovať v batožinovom priestore 
pomocou hliníkových líšt deliaceho modulu. 
Teleskopické lišty sa upevňujú svorkami na 
vonkajších okrajoch podlahy batožinového priestoru.

Deliaci modul do batožinového priestoru.

Vložka do batožinového priestoru so zvýšenými 
okrajmi je odolná, vodotesná a dá sa ľahko 
čistiť. Protišmykový povrch zabraňuje posúvaniu 
batožiny.

Vložka do batožinového priestoru 
so zvýšenými okrajmi.

Obojstranná rohož s presným tvarom má na jednej 
strane koberec a na druhej strane plastový povrch. 
Chráni podlahu batožinového priestoru pred 
znečistením alebo premočením, preto sa výborne 
hodí napríklad aj na prepravu lyžiarskych topánok 
alebo mokrého šatstva.

Obojstranná rohož do batožinového priestoru.

Každý centimeter 
chránený.



Prehľad.

− Nedostupné

Príslušenstvo na prepravu batožiny a nákladu Tarraco Arona Ibiza Ateca Leon 5D
Leon  
Sportstourer Alhambra

Strešný box - 400l 000071200T 000071200T 000071200T 000071200T 000071200T 000071200T 000071200T
Strešný box - 420l 000071200AB 000071200AB 000071200AB 000071200AB 000071200AB 000071200AB 000071200AB
Strešný box - 450l 000071180A 000071180A 000071180A 000071180A 000071180A 000071180A 000071180A
Strešný box - 460l 000071200AG − − 000071200AG 000071200AG 000071200AG −
Nosič bicyklov 5F9071128 5F9071128 5F9071128 5F9071128 5F9071128 5F9071128 5F9071128
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie 000071128G 000071128G 000071128G 000071128G 000071128G 000071128G 000071128G
Rozširovacia sada na nosič bicyklov 000071128J 000071128J 000071128J 000071128J 000071128J 000071128J 000071128J
Držiak lyží a snowboardov pre 4 páry lyží alebo 2 snowboardy 000071129S 000071129S 000071129S 000071129S 000071129S 000071129S 000071129S
Držiak lyží a snowboardov pre 6 párov lyží alebo 4 snowboardy 000071129T 000071129T 000071129T 000071129T 000071129T 000071129T 000071129T
Rozširovacia sada na držiak lyží a snowboardov 000071129R 000071129R 000071129R 000071129R 000071129R 000071129R 000071129R
Základný strešný nosič 5FJ071151A 6F9071151 6F0071151 575071151 5F4071101 5F9071151 7N5071151
Pomocný držiak nákladu 000071223 000071223 000071223 000071223 000071223 000071223 000071223
Nosič surfov 000071120HA 000071120HA 000071120HA 000071120HA 000071120HA 000071120HA 000071120HA
Ťažné zariadenie 5FJ092160 6F9803881 6F0803881 575092160D 5F0803881D 5F9803881D 7N5092101A

Príslušenstvo na ochranu batožinového priestoru
Deliaci modul do batožinového priestoru − 575061205A 575061205A 575061205A − − −
Obojstranná rohož do batožinového priestoru 5FJ061201B 6F9061201B 6F0061210 575061201A 5F0061210B − −
Vložka do batožinového priestoru so zvýšenými okrajmi − − 6F0061201 575061201C − − −
Pevná vložka do batožinového priestoru 5FJ061201C 6F9061201C 6F0061180A 575061201 -/B 5F0061205F 5F9061205 7N5061170
Penová vložka do batožinového priestoru 5FJ061201 6F9061201A 6F0061180 575061201E /D 5F0061205G 5F9061205A 7N5017221C
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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, 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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