Príslušenstvo.
Je jedno, čo robíte vo svojom každodennom
živote, vždy máte istotu, že máte na každú
situáciu optimálnu výbavu z kolekcie SEAT. Svoj bežný program
môžete absolvovať štýlovo s moderným dizajnom a nevtieravou
eleganciou, ktorú poskytuje celá škála doplnkov. Šité na mieru
pre čokoľvek, čo ste si naplánovali.

SEAT Originálne príslušenstvo
teraz až o 20 % výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové
zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače
nepreberáme záruku.
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete
na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného
partnera.
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01

02

03

04

01 Čiapka CUPRA

02 Dekoratívny kryt na kľúč

03 Cestovná hra "4 v rade"

04 Slnečné okuliare

Pletená čiapka na voľný čas.
Materiál: 60% bavlna, 35% polyester,
5% elastan.
Veľkosť: univerzálna.
Farba: modrá.
Obj. č.6H1084303 IAJ

Dekoratívny kryt na kľúč od vozidla.
Skladá sa z dvoch častí, ktoré sa nalepia
na kľúč, s dekorom Connect.
Obj. č.7N5087013A

Prenosná cestovná hra „4 v rade“ príručná
veľkosť, uložená v ľahkej hliníkovej
krabičke s laserovo vygravírovaným
logom SEAT na prednej strane.
Rozmery: 170 x 115 x 20 mm.
Farba: strieborné kovové puzdro,
21 čiernych a 21 červených mincí s jemne
lesklým vytlačeným logom SEAT.
Obj. č.6H1087525A HAM

Letecké slnečné okuliare s diskrétnym
logom SEAT na strániciach.
Materiál: kov.
Sklá:polykarbonát, 100% ochrana pred
UV žiarením.
Farba:matne strieborná, sivé, mierne
zrkadlové sklá.
Obj. č.6H1087900 GAM

01

02

04

05

03

03 Hodinky s vymeniteľným náramkom

Slúchadlá SEAT

Hodinky SEAT quartz s bielym ciferníkom
s atraktívnou farebnou štruktúrou.
Tri ručičky, tenké puzdro priemeru 38 mm
z leštenej ušľachtilej ocele, vodotesné
do 5 ATM. S dvoma kvalitnými koženými
remienkami.
Materiál:  ušľachtilá oceľ, minerálne sklo.
Remienky: koža karamelovej farby/modrá
koža.
Priemer:  38 mm.
Farba: biely ciferník s modrou sekundovou
ručičkou.
Obj. č. 6H1050801 HAI

Skladacie slúchadlá s káblom a konektorom
3,5 mm so zabudovaným mikrofónom.
Rozmery:188 × 189 × 75 mm.
Farba: červená.
Obj. č. 6H1063702 GAD

Hodinky

01 Taška SEAT Collection

02 Prívesok "Strapec"

04 Fľaša na nápoje SEAT, modrá

05 Puzdro na iPhone

Taška typu vak vyrobená
z vysokokvalitnej kože s vyrazeným logom
SEAT a vzorom, farebný zips, prívesok
so strapcom.
Materiál: koža.
Rozmery: 200 × 120 × 20 mm.
Farba: karamelová.
Obj. č.6H1087317 HAL

Prívesok na kľúče vyrobený z kože
vysokej kvality s dvojfarebnými
strapcami, kovový krúžok
s vygravírovaným logom SEAT.
Materiál: koža.
Rozmery: 100 × 30 × 20 mm.
Farba:modrá Ocean.
Obj. č.6H1087011 HBN

Fľaša na nápoje s potlačeným vzorom
Mediterranean Line a logom SEAT,
vyrobená z plastu, 100% bez bifenolov
(BPA) s uzáverom a pružným pútkom
na nosenie.
Materiál: tritan (fľaša), polypropylén &
ušľachtilá oceľ (uzáver), TPR (pútko).
Rozmery: 230 × 65 × 65 mm.
Farba: modrá Ocean / číra.
Obj. č. 6H1069601A HAS

Puzdro SEAT na iPhone vyrobené z
vysokokvalitnej kože, s vyrazeným logom
SEAT a farbené z vnútornej strany.
Vhodné pre iPhone 6/6S/7.
Materiál: koža.
Rozmery: 140 × 70 × 10 mm.
Farba: karamelová.
Obj. č.6H1087313 HAL
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SEAT Originálne
príslušenstvo
teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové
zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby
a tlače nepreberáme záruku.
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete
na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného
partnera.

Hodinky SEAT quartz s puzdrom
z ušľachtilej ocele, troma ručičkami
a dátumovníkom, vodotesné do 5 ATM.
Materiál: ušľachtilá oceľ.
Remienok: nylon/koža.
Priemer puzdra: 43 mm.
Farba: čierna s červenými prvkami.
Obj. č. 6H1050800A GAA

01
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01 Softshellová bunda SEAT

02 Dámsky pulóver SEAT

Softshellová bunda vyrobená z funkčnej,
veľmi strečovej látky s kontrastným
farebným prevedením na vnútornej
strane. Diskrétne logo SEAT na ľavej
strane vpredu a vzadu na šiji,
vodoodolná, vetru vzdorná, priedušná,
vodoodolné zipsy, jemné farebné detaily.
Materiál:78% polyester, 16% polyuretán,
6% elastan.
Farba:čierna.
Veľkosti:S–XXL
Obj. č.6H1084003A–E HAA

Jemný pulóver s výstrihom do V,
nenápadné logo SEAT v ľavej prednej
časti, decentné farebné detaily.
Materiál: 70% bavlna, 20% polyamid,
10% hodváb.
Veľkosti:S–XL
Obj. č.6H1084110A–D HAE

02

SEAT Originálne
príslušenstvo
teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové
zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby
a tlače nepreberáme záruku.
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete
na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného
partnera.
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01 Kryty na kľúč

02 Šiltovka SEAT

03 Šiltovka SEAT ATECA

04 Detské odrážadlo CUPRA

Modely vozidiel

Dekoratívny kryt na kľúč od vozidla. Skladá sa
z dvoch častí, ktoré sa nalepia na kľúč. Nevhodné
pre el. posuvné/výklopné dvere.
Ateca, oranžová Samoa
Obj. č.575087013 X2U
Ateca, modrá Connect
Obj. č.575087013 UP7
FR Line
Obj. č.000087013AR
Cupra
Obj. č.000087013AJ

S grafickým logom.
Materiál:100% bavlna.
Veľkosť:univerzálna/nastaviteľná.
Obj. č.6H1084300 GAE
Obj. č.6H1084300 GBA

Kolekcia Ateca.
Materiál: 100% bavlna.
Veľkosť:univerzálna/nastaviteľná.
Obj. č.6H1084300 GCJ
Obj. č.6H1084300 GCH

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

Detailne vypracované modely
v mierke 1:43.
Materiál: kov.
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05

05 Ibiza
Farba:mystic magenta, interiér: čierna
Obj. č.6H1099300 HAK
Farba:červená, interiér: čierna
Obj. č.6H1099300 HAQ

06 Arona
Farba:červená desire,
interiér: čierna
Obj. č.6H1099300 HBQ
Farba:biela nevada, interiér: čierna
Obj. č.6H1099300 HBB
07 Ateca
Farba:oranžová samoa, interiér: hnedá
alcantara
Obj. č.6H1099300 GAO
Farba:biela nevada, interiér: čierna
Obj. č.6H1099300 GAB

08 Detské odrážadlo SEAT
Detské autíčko SEAT pre deti
od 12 mesiacov, s čalúneným sedadlom.
Materiál: polyetylén.
Rozmery: 720 × 300 × 270 mm.
Farba:červená.
Obj. č.6H1087500 GAD

SEAT Originálne príslušenstvo
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje
akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená.
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva
nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného
servisného partnera.

06 Veľký dáždnik
Automaticky otváraný dáždnik, kovová
tyč, ergonomicky tvarovaná rukoväť
s povrchovou úpravou Senosoft, odolný
voči vetru, červený zvnútra, logo SEAT
aj na rukoväti.
Materiál: 100 % polyester.
Rozmery: 890 × 55 × 55 mm.
Priemer: 116 cm.
Farba:čierna/červená.
Obj. č.6H1087600 GBA
02

03

05
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08 Malý dáždnik
Skladací dáždnik s automatickým
otváraním a zatváraním, kovová tyč,
ergonomicky tvarovaná rukoväť
s povrchovou úpravou Senosoft, odolný
voči vetru. Logo SEAT aj na rukoväti.
Materiál: 100% polyester.
Rozmery: 290 × 50 × 50 mm.
Priemer: 94 cm.
Obj. č. 6
 H1087600 GAA

01

04

01 Kufrík na kolieskach

02 Aktovka

03 Taška 3 v 1

04 Ruksak

05 Cestovná taška

07 Multifunkčná nákupná taška

Cestovný kufrík so štyrmi voľne otočnými
kolieskami a 3-dielnou nastaviteľnou
teleskopickou rukoväťou, veľký vonkajší
oddiel, vnútorný oddiel na košele,
grafické reflexné logo, integrovaný štítok
na adresu, podšívka s logom SEAT.
Materiál: 100% polyester.
Rozmery: 200 × 310 × 530 mm.
Farba:antracitová/oranžová.
Obj. č.6H1087301 GAE

Aktovka s oddielom pre laptop, ďalšie
oddiely a vrecká so zipsom,
dá sa upevniť na rukoväť kufríka
na kolieskach, grafické reflexné logo,
podšívka s logom SEAT.
Materiál: 100% polyester.
Rozmery: 120 × 400 × 280 mm.
Farba:antracitová/oranžová.
Obj. č.6H1087309 GAE

Multifunkčná cestovná taška, dá sa nosiť
vertikálne, horizontálne alebo ako ruksak,
popruh sa dá uložiť v zadnom oddiele,
niekoľko vnútorných oddielov, decentné
vylisované logo SEAT.
Materiál: 100% polyester.
Dno:vode odolný polyuretán.
Rozmery: 40 × 30 × 16 cm.
Farba:modrá/piesková.
Obj. č.6H1087319 GAJ

Ruksak na chrbát s priehradkou
na notebook a priehradkou na zips.
Reflexné grafické logo. Polstrovaný
zadný diel. Ergonomický tvar,
polstrované popruhy na ramená.
Podšívka s logom SEAT.
Materiál: 100% polyester.
Rozmery: 180 × 290 × 440 mm.
Farba: antracitová/oranžová
Obj. č.6H1087329 GAE

Moderná cestovná taška, rozličné
vnútorné a vonkajšie oddiely, popruh na
plece, vonkajší oddiel so zipsom,
decentné vylisované logo SEAT.
Materiál:100% polyester.
Dno:vodoodolný polyuretán.
Rozmery: 50 × 20 × 40 cm.
Farba:modrá/piesková.
Obj. č.6H1087300 GAJ

Multifunkčná nákupná taška sa dá nosiť
aj ako aktovka alebo ruksak, jeden
vonkajší oddiel, niekoľko vnútorných
oddielov, decentné vylisované logo SEAT.
Materiál: 100% polyester.
Dno:vodoodolný polyuretán.
Rozmery: 35 × 12 × 45 cm.
Farba:modrá/piesková.
Obj. č.6H1087317 GAJ
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SEAT Originálne príslušenstvo
teraz až o 20 % výhodnejšie.
Ponuka platí od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje
akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená.
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva
nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného
servisného partnera.

Čiapka SEAT
Pletená čiapka na voľný čas.
Materiál: 60% bavlna, 35% polyester,
5% elastan.
Veľkosť: univerzálna.
Farba: modrá.
Obj. č.6H1084303 IAJ

01

02

03

04

01 Toaletná taštička

02 Hodinky SEAT, modré

03 Hrnček SEAT

04 Desiatová krabička Ateca

Multifunkčná toaletná taštička. Je možné
ju použiť v zavesenej polohe alebo
postaviť na skrinku. Taštička má niekoľko
vnútorných priehradok, odnímateľné
plastové vrecko vhodné na prepravu
tekutín v príručných batožinách v lietadle.
Materiál: 100% polyester, vnútro
vodoodolný poluyretán.
Rozmery: 300 × 120 × 245 mm.
Farba: modrá/piesková.
Obj. č.6H1087317 HAJ

Hodinky SEAT s puzdrom z ušľachtilej
ocele, troma ručičkami a dátumovníkom,
brúsený ciferník, vodotesné do 5 ATM.
Materiál: nerezová oceľ, minerálne sklo.
Náramok: m
 odrá koža.
Priemer puzdra: 4 3 mm.
Farba: modrá s prvkami kovu.
Obj. č. 6H1050800A GBJ

Hrnček s grafickým logom SEAT.
Materiál: porcelán, matná
hydroglazúra.
Výška:105 mm.
Priemer: 84 mm.
Objem:0,32 litra.
Farba:červená.
Obj. č.6H1069601 GAD

Materiál: plast.
Rozmery: 175 × 128 × 69 mm.
Farba: Biela s obrázkom modelu Ateca.
Obj. č.6H2087311 GAN
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SEAT Originálne
príslušenstvo
teraz až o 20 %
výhodnejšie.

Ponuka platí od 15. 10. 2018 do 28. 2. 2019
alebo do vypredania zásob.

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje
akciové zľavy. Zmena cien a tovarov vyhradená.
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.
Informácie o cenách Originálneho príslušenstva
nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného
servisného partnera.

