
TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT SERVICE

RADOSŤ NA DOSAH



ORIGINÁLNE  KVALITNÉ  
ENOVO V ODNÉ  

SEAT EKONOMI KÉ BAL KY
oprajte tu najvyššiu kvalitu originálu aj vášmu vozidlu, hoci už 

možno nie je najmladšie. Ekonomicky výhodné diely z kvalitných 
materiálov v zaujímavom cenovom zvýhodnení a prvotriedny 
výkon kvali kovaného servisného personálu.
S nami bude vaša cesta spoľahlivá a bezpečná v každom smere.   
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ZI U RAVO 
ZVLÁDNETE

ORIGINÁLNE KO PLETNÉ ZI NÉ KOLESÁ

Vedeli ste, že pneumatiky dosiahnu rovnomerné opotrebovanie 

približne každých 1  000 km

Aby vás nepostačujúca h bka dezénu neprekvapila na čerstvom 

snehu, pora te sa u svojho SEAT partnera, ktoré 

Originálne kompletné zimné kolesá sú pre vás tie správne.



Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú 

nielen na vás, ale aj na vaše vozidlo. oprajte mu preto preventívnu 

prehliadku SEAT E K pred zimou, aby ste mali istotu, že m žete 

pokojne vyraziť s úsmevom za zimnými dobrodružstvami. 

Za   tane DP  m kont o u eme  na d ežite š  

odo  ktoré ovplyv ujú bezpečnosť vášho vozidla a upozorníme 

vás na prípadné nedostatky

Skont o u eme m:

Záver kontroly potvrdíme aj pri skúšobnej jazde. 

O edna te a na SEAT E K už dne  Teš me a na 

 *
VRÁTANE DP

NA NEDOSTATKY  KTORÉ OD ALIL NÁ  
E K  POUŽITE JEDNODU O EK

SEAT E K
Vo id o kont o o an  

žete y a i  na e ty

›››

/  motor

/  spojku

/  prevodovku

/  pohon nápravy

/ pneumatiky

/ brzdovú kvapalinu, účinnosť brzdenia

/ brzdové rozvody, brzdové hadičky

/ brzdové kotúče, obloženia

/ vý ukový systém

/ podvozok, teleso nápravy

/ tlmiče pruženia

/ riadenie

/ karosériu

/ osvetlenie

/ ostrekovanie skiel, svetiel a stierače

/ čelné sklo

/ batériu

/ povinnú výbavu

 PE IÁLNA PONUKA  
PRE ČLENOV LUB SEAT   VRÁTANE DP
maximálna odporúčaná cena

SEAT ORIGINÁLNE 

NÁBO E A LO ISKÁ 

NÁBO OV KOLIES

Ak sa dostane do ložiska vlhkosť, jemný 

prach alebo vytečie mazivo, znehodnotí sa. 

Obvykle vás na tento jav upozorní zvýšená 

hlučnosť. Kvalitné Originálne ložiská SEAT 

zaručujú správnu a bezhlučnú rotáciu 

kolesa aj pri vysokých rýchlostiach. 

Podmienky použitia šeku:

Šek platí na max.  ks 

SEAT Originálnych nábojov 

a Originálnych ložísk nábojov kolies 

(predné aj zadné).

Zľava platí na SEAT Originálne diely. 

Zľavu na diely je možné využiť iba 

v prípade montáže v autorizovanom 

servise SEAT.

Platí pre vozidlá vyrobené 

do 31. 12. 2012. UŠETRITE 20 %

SEAT SERVICE

Číslo šeku: 

Číslo šeku: 

SEAT ORIGINÁLNE
SEAT ORIGINÁLNE

NÁBO E A LO ISKÁ
NÁBO E A LO ISKÁ

NÁBO OV KOLIES
NÁBO OV KOLIES

Ak sa dostane do ložiska vlhkosť, jemný 

Ak sa dostane do ložiska vlhkosť, jemný 

prach alebo vytečie mazivo, znehodnotí sa. 

prach alebo vytečie mazivo, znehodnotí sa. 

Obvykle vás na tento jav upozorní zvýšená 

Obvykle vás na tento jav upozorní zvýšená 

hlučnosť. Kvalitné Originálne ložiská SEAT 

hlučnosť. Kvalitné Originálne ložiská SEAT 

zaručujú správnu a
zaručujú správnu a bezhlučnú rotáciu 

kolesa aj pri vysokých rýchlostiach. 

Podmienky použitia šeku:

Šek platí na max.  ks 

SEAT Originálnych nábojov 

a Originálnych ložísk nábojov kolies 
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SEAT SERVICE

ŠEKOVÁ KNI KA 20
ŠEK, KTORÝ PLATÍ VÁM!

ODNOTA ŠEKOV 00 *

Číslo šekovej knižky: S16

TECHNOLOGY TO ENJOY

Pre zákazníka s V  číslom:

 Viac in ormácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.



SO SEAT OM
ZA SNE OM
Vyrazte za dobrodružstvom.

Zbaliť celú rodinu na lyžovačku už viac nebude problém.

Široká ponuka transportných riešení zabezpečí kom ort 

vášho cestovania.

osiče lyží sno boardov, ale aj strešné boxy sa 

postarajú o to, aby ste mali vo vozidle dosť priestoru 

pre vaše pohodlie.

ORIGINÁLN  STREŠN  BO
odinná dovolenka, či chata s priateľmi  S vašim novým strešným 

boxom sa už nemusíte obávať nedostatku úložného priestoru. Krátky 
strešný box s dvojitými plastovými stenami odolnými voči nepriaznivým 

poveternostným vplyvom. S otváraním na pravej strane. Praktický 
a vkusný doplnok vášho vozidla. ozmery: 1 00 x 1 000 x 0 mm. 

Objem: 0 l. motnosť: 1  kg. aximálne zaťaženie: 0 kg.
Obj. číslo: 0000 11 0A

Ponuka p at  od  0  20  do 2  2  20  a e o  do yp edania o

SEAT ORIGINÁLNE PR SLUŠENSTVO TERAZ O 20 % V ODNE ŠIE

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Platí od 1. 10. 201  do 2 . 2. 201  alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

ORIGINÁLNA TAŠKA NA USKLADNENIE 
KOMPLETNÝCH KOLIES DO 18”
Štvordielna sada na správne uskladnenie vašich 
kolies v garáži alebo v pivnici. Obaly na kolesá 
majú robustné držadlá a sú z luxusného 
a vysokoodolného polyesteru. Obaly majú 
samostatné vrecká na uloženie skrutiek kolies 
a priestor pre označenie kolesa ( P, PP, Z, PZ).
Obj. č. 0000 1 0



O  o

p e SEAT I i a 0 00 11 1

p e SEAT Ii i a S 30 11 1

p e SEAT I i a ST  po d žnymi no n kmi 0 1100

p e SEAT I i a ST 0 1100A

p e SEAT Leon 00 1100

p e SEAT Leon S 00 1100A

p e SEAT Leon ST 0 1101

p e SEAT To edo A0 11 1

p e SEAT Ate a 0 11 1

p e SEAT A am a 0 0 11 1

ZÁKLADN  STREŠN  NOSIČ
ebo najd ležitejší je základ. Základný strešný nosič je vyrobený z hliníka, ľahko 

a jednoducho sa montuje, disponuje uzamykateľným systémom s ochranou proti 
krádeži a v aka jeho aerodynamickému tvaru výrazne redukuje hluk pri náraze vetra. 

Teraz si m žete vybrať ten najideálnejší typ presne pre váš model vozidla.

O  o

p e SEAT IBIZA 0 00 1201

p e SEAT IBIZA S 00 1201

p e SEAT IBIZA ST 0 1201

p e SEAT LEON 00 120

p e SEAT LEON S 00 120

p e SEAT LEON ST 0 120

p e SEAT TOLEDO A0 11 0

p e SEAT ATE A p e d o it  pod a u 0 1201

p e SEAT ATE A p e Ti e it Sy tem 0 1201

p e SEAT AL A BRA 0   edad o 0 11 0

p e SEAT AL A BRA 0   edad o 0 11 0A

ORIGINÁLNE VANIČK  DO BATO INOVÉ O PRIESTORU



TECHNOLOGY TO ENJOY

NOVÝ SEAT ATECA
už od 16 990 ◊

ZMENÍ VŠEDNÝ DEŇ NA ZÁŽITOK

Nový revolučný SEAT Ateca 
Spoznajte mestské SUV s genetikou Technology to enjoy, s modernými asistenčnými systémami a s bohatou sériovou výbavou vrátane: 

/ Front assist systému – systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom 

/ City emergency systému – systém mestského núdzového brzdenia s rozpoznaním chodcov

K dispozícii máte aj množstvo prvkov výbavy na želanie:
/ SEAT Full LED s Welcome light

/ Bezdotykové ovládanie batožinových dverí 

/  Systém sledovania mŕtveho uhla a udržania 
v jazdnom pruhu 

/ Adaptívny tempomat s asistentom jazdy v kolóne 

/  Top view kamery – 360-stupňové zobrazenie okolia 
vozidla so 4 kamerami 

/ Bezdrôtové nabíjanie mobilu 

/ Viacfarebné LED ambientné osvetlenie interiéru 

Príďte sa presvedčiť k svojmu predajcovi SEAT.

6 ROKOV ZÁRUKAKombinovaná spotreba a emisie CO
2
: 4,2 – 6,1 l/100 km, 111 – 141 g/km.

297x210 ateca.indd   1 23.8.2016   16:17

Ponuka p at  od  0  20  do 2  2  20  a e o  do yp edania o

SEAT ORIGINÁLNE PR SLUŠENSTVO TERAZ O 20 % V ODNE ŠIE
Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. 

Platí od 1. 10. 201  do 2 . 2. 201  alebo do vypredania zásob. 
Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.

p edn  
O  o

adn  
O  o

p e SEAT IBIZA 0 00 111 00 101A

p e SEAT IBIZA S  00 111 00 101A

p e SEAT IBIZA ST 00 111 0 101

p e SEAT LEON 00 111 00 101

p e SEAT LEON S 00 111 00 101

p e SEAT LEON S  R 00 101

p e SEAT LEON ST 00 111 00 101

p e SEAT LEON ST R 00 101

p e SEAT LEON ST Pe ien e 0 101 0 111

p e SEAT TOLEDO A0 101 A0 101A

p e SEAT ATE A 0 111 0 101

p e SEAT AL A BRA 0 0 101 0 101A

ORIGINÁLNE LAPAČE NEČIST T
Originálne lapače nečist t účinne chránia spodok vozidla, bočné prahy a dvere pred 

silným znečistením. Okrem toho výrazne znižujú riziko poškodenia vozidla, ktoré m že 
byť sp sobené nebezpečnými nárazmi odlietajúcich kamienkov.

ORIGINÁLNE KR TK  VENTILOV
Štvordielna sada hliníkových krytiek 

ventilov v striebornej arbe s vyrazeným 
logom SEAT.

Obj. číslo: 0000 2 2A

ORIGINÁLNA ŠKRABKA NA AD S ETLIČKOU  
TELESKOPI KÁ
ažký a mokrý sneh ľahko odstránite z celého 

vášho vozidla pomocou škrabky na ľad s metličkou. 
V aka teleskopickej rúčke (do 12  cm) aj z ťažšie 

dostupných miest ako je strecha vozidla.
Obj. číslo: 0000 010



TECHNOLOGY TO ENJOY
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Nový revolučný SEAT Ateca 
Spoznajte mestské SUV s genetikou Technology to enjoy, s modernými asistenčnými systémami a s bohatou sériovou výbavou vrátane: 

/ Front assist systému – systém radarového monitorovania okolia pred vozidlom 

/ City emergency systému – systém mestského núdzového brzdenia s rozpoznaním chodcov

K dispozícii máte aj množstvo prvkov výbavy na želanie:
/ SEAT Full LED s Welcome light

/ Bezdotykové ovládanie batožinových dverí 

/  Systém sledovania mŕtveho uhla a udržania 
v jazdnom pruhu 

/ Adaptívny tempomat s asistentom jazdy v kolóne 

/  Top view kamery – 360-stupňové zobrazenie okolia 
vozidla so 4 kamerami 

/ Bezdrôtové nabíjanie mobilu 

/ Viacfarebné LED ambientné osvetlenie interiéru 

Príďte sa presvedčiť k svojmu predajcovi SEAT.

6 ROKOV ZÁRUKAKombinovaná spotreba a emisie CO
2
: 4,2 – 6,1 l/100 km, 111 – 141 g/km.

297x210 ateca.indd   1 23.8.2016   16:17



BU TE 
T LOV

S Originálnym príslušenstvom SEAT 
na každý de .

Široká ponuka m dnych a unkčných doplnkov 

vám dodáva nielen štýl, ale umož uje aj 

praktické využitie v každej situácii. ez ohľadu 

na počasie s doplnkami SEAT máte k dispozícii 

vždy správne vybavenie.

ORIGINÁLNE NÁRA KOVÉ ODINK  SEAT
odinky SEAT uartz s puzdrom z ušľachtilej ocele, troma ručičkami 

a dátumovkou, vodotesné do  AT . ateriál: ušľachtilá oceľ. 
emienok: nylon koža. Priemer puzdra: 3 mm.

Obj. číslo: 10 0 00  AA

ATE A OPASOK
Pletený opasok. ateriál: 100  polyester. 

Veľkosť: 11  cm. arba: modrá.
Obj. číslo: 10 0   A

SEAT DETSKÉ ODRÁ ADLO
etské autíčko SEAT pre deti od 12 mesiacov, s čalúneným sedadlom. 
ateriál: polyetylén. ozmery: 20 300 2 0 mm. arba: červená.

Obj. číslo: 10 00  A

ORIGINÁLNE NÁRA KOVÉ ODINK  SEAT  KOLEK IA ATE A
odinky SEAT uartz s puzdrom z ušľachtilej ocele, troma 

ručičkami a dátumovkou, vodotesné do  AT . ateriál: 
ušľachtilá oceľ minerálne sklo. emienok: polyamid koža. 

Priemer puzdra: 3 mm
Obj. číslo: 10 0 00  

PR VESOK NA K ÚČE
Prívesok na kľúče s lesklým kovovým logom. 
ateriál: polyuretán. ozmery: 3 0  mm. 

  Obj. číslo: 10 011  A
  Obj. číslo: 10 011  A

  Obj. číslo: 10 011  A
  Obj. číslo: 10 011  AA



Ponuka p at  od  0  20  do 2  2  20  a e o  do yp edania o

SEAT ORIGINÁLNE PR SLUŠENSTVO TERAZ O 20 % V ODNE ŠIE
DVO AREBN  PR VESOK NA K ÚČE
voj arebný prívesok na kľúče s lesklým kovovým 

logom. ateriál: polyuretán. ozmery: 1 30  mm. 
arba: čierna oranžová. Obj. číslo: 10 011 A

arba: červená antracitová. Obj. číslo: 10 011 

SEAT OTORSPORT RONOGRA  ODINK
hronogra  SEAT otorsport s puzdrom z ušľachtilej ocele, troma ručičkami 

a dátumovkou, stopkami s minútovou, sekundovou a 1 20 sekundovou 
stupnicou. Vzor masky chladiča modelov upra na puzdre, korunka s logom 

SEAT, vodotesné do 10 AT . ateriál: ušľachtilá oceľ minerálne sklo. 
emienok: polyamid koža. Priemer puzdra:  mm.

Obj. číslo: 10 0 30  A

AKTOVKA
Aktovka s oddielom pre laptop, 
alšie otvorené oddiely a vrecká 

so zipsom, dá sa upevniť na 
rukov ť ku ríka na kolieskach, 

gra cké re exné logo, podšívka 
s logom SEAT. 
ateriál: 100  polyester. 

ozmery: 120 00 2 0 mm. 
arba: antracitová oranžová.

Obj. číslo: 10 30   AE

KU R K NA KOLIESKA
estovný ku rík so štyrmi voľne 

otočnými kolieskami a 3 dielnou 
nastaviteľnou teleskopickou 

rukov ťou, veľký vonkajší 
oddiel, vnútorný oddiel na 

košele, gra cké re exné logo, 
integrovaný štítok na adresu, 

podšívka s logom SEAT. 
ateriál: 100  polyester. 

ozmery: 200 310 30 mm. 
arba: antracitová oranžová.

Obj. číslo: 10 301  AE

RUKSAK
uksak s oddielom na laptop 

a oddielom so zipsom, re exné 
gra cké logo, čalúnená zadná 

strana, ergonomicky tvarovaný, 
čalúnené nosné popruhy, 

podšívka s logom SEAT. 
ateriál: 100  polyester. 

ozmery: 1 0 2 0 0 mm, 22 l. 
arba: antracitová oranžová.

Obj. číslo: 10 32   AE

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Platí od 1. 10. 201  do 2 . 2. 201  alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.



BUNDA DO KA DÉ O POČASIA
unda do každého počasia, inšpirovaná oblečením tímu SEAT 
otorsport, odolná voči vode a vetru, priedušná, vodotesný zips, 

kapuc a sa dá zložiť do goliera. ateriál: 100  polyamid. 
Veľkost: S . arba: Atom rey P A rey up acer Orange.

Obj. číslo: 10 000A E A

SO TS ELL BUNDA
unda so tshell, inšpirovaná oblečením tímu SEAT 
otorsport, odolná voči vetru a priedušná, vodeodolný zips, 

manžety. ateriál: 100  polyester. Veľkost: S . 
arba: Atom rey P A rey up acer Orange.

Obj. číslo: 10 002A E A

DÁ SKE TRIČKO S DL I RUKÁV I
Tričko s vyhrnovacími dlhými rukávmi a V výstrihom. 
vojvrstvový vzhľad. ateriál: 0  bavlna, 0  modal. 

Veľkost: S . arba: modrá biela.
Obj. číslo: 10 1 2A  A

BE ZBALOVÁ ČIAPKA
S gra ckým logom. ateriál: 100  bavlna. 

Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná.
 Obj. číslo: 10 300  A

BE ZBALOVÁ ČIAPKA
S gra ckým logom. ateriál: 100  bavlna. 

Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná.
 Obj. číslo: 10 300  AE

BE ZBALOVÁ ČIAPKA
Kolekcia: Ateca. Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná. 

ateriál: 100  bavlna. arba: modrá.
Obj. číslo: 10 300  

BE ZBALOVÁ ČIAPKA
Kolekcia: Ateca. Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná. 
ateriál: 100  bavlna. arba: oranžová.

Obj. číslo: 10 300  



Ponuka p at  od  0  20  do 2  2  20  a e o  do yp edania o

SEAT ORIGINÁLNE PR SLUŠENSTVO TERAZ O 20 % V ODNE ŠIE

PLETENÁ ČIAPKA
Pletená čiapka na voľný čas. 
ateriál: 0  bavlna, 3  

polyester,  elastan. Veľkosť: 
univerzálna veľkosť. arba: modrá.

Obj. číslo: 10 303  A

BE ZBALOVÁ ČIAPKA
Kolekcia: SEAT Sport. Veľkosť: univerzálna, 

nastaviteľná. ateriál: 100  bavlna. 
arba: sivá oranžová.

Obj. číslo: 10 300  

BE ZBALOVÁ ČIAPKA
S gra ckým logom. ateriál: 100  bavlna. 

Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná.
Obj. číslo: 10 300  A

BE ZBALOVÁ ČIAPKA
S gra ckým logom. ateriál: 100  bavlna. 

Veľkosť: univerzálna, nastaviteľná.
 Obj. číslo: 10 300  AE

ATE A TAŠKA  V 
ulti unkčná cestovná taška, dá 

sa nosiť vertikálne, horizontálne 
alebo ako ruksak, popruh sa dá 

uložiť v zadnom oddiele, niekoľko 
vnútorných oddielov, decentné 

vylisované logo SEAT. 
ateriál: 100  polyester. 

no: vode odolný polyuretán. 
ozmery: 0 30 1  cm.

arba: modrá piesková.
Obj. číslo: 10 31   A

ESTOVNÁ TAŠKA
oderná cestovná taška, 

rozličné vnútorné a vonkajšie 
oddiely, popruh na plece, 

vonkajší oddiel so zipsom, 
decentné vylisované logo SEAT. 
ateriál: 100  polyester. 

no: vodeodolný polyuretán. 
ozmery: 0 20 0 cm. 

arba: modrá piesková.
Obj. číslo: 10 300  A

ULTI UNKČNÁ NÁKUPNÁ TAŠKA
ulti unkčná nákupná taška sa 

dá nosiť aj ako aktovka alebo 
ruksak, jeden vonkajší oddiel, 

niekoľko vnútorných oddielov, 
decentné vylisované logo SEAT. 
ateriál: 100  polyester. 

no: vodeodolný polyuretán. 
ozmery: 3 12  cm. 

arba: modrá piesková.
Obj. číslo: 10 31   A

Obrázky majú ilustračný charakter. Ponuka obsahuje akciové zľavy. Platí od 1. 10. 201  do 2 . 2. 201  alebo do vypredania zásob. Zmena cien a tovarov vyhradená. 
Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.



EK
KTOR  PLAT  VÁM

Šeková knižka SEAT 201  obsahuje množstvo zliav na Originálne diely 

a Originálne príslušenstvo SEAT v celkovej hodnote až 00 . 

avyše máte možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny.  

epremeškajte jedinečnú príležitosť a navštívte vášho SEAT servisného 

partnera čo najsk r  

SEAT vám prináša Šeko  knižku SEAT 20
Špeciálna ponuka pre majiteľov starších vozidiel.

A   oku 20  a m žete teši  na o u o en
SEAT Šeko  knižku u š o SEAT pa tne a

Podmienky použitia šeku:

ianco šek je možné využiť 

na op tovnú kúpu jedného 

zvýhodneného produktu z vašej 

Šekovej knižky počas roka 201 .

a diely zahrnuté v ianco šeku 

platia rovnaké podmienky, ktoré 

sa viažu k jednotlivým šekom 

v tejto Šekovej knižke. ianco 

šek je možné využiť iba jedenkrát 

v priebehu roka 201 .

BIAN O ŠEK

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ BRZDOVÉ 

KOTÚČE

SEAT ORIGINÁLNE

TYČKY RIADENIA 

A ČAPY RIADENIA

SEAT ORIGINÁLNE

STIERAČE A AERO 

STIERAČE

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ TLMIČE 

PRUŽENIA

SEAT ORIGINÁLNE

ZADNÉ BRZDOVÉ 

KOTÚČE

SEAT ORIGINÁLNA 

SPOJKOVÁ SADA

SEAT ORIGINÁLNE

ZADNÉ TLMIČE 

PRUŽENIA

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ BRZDOVÉ 

PLATNIČKY

SEAT ORIGINÁLNE

ROZVODY

SADA ZIMNÝCH 

PNEUMATÍK 

CONTINENTAL

SEAT ORIGINÁLNE

NÁBOJE A LOŽISKÁ 

NÁBOJOV KOLIES

SEAT ORIGINÁLNE

ZADNÉ BRZDOVÉ 

PLATNIČKY

SEAT ORIGINÁLNA

ŠTARTOVACIA 

BATÉRIA

SADA LETNÝCH 

PNEUMATÍK 

CONTINENTAL

SEAT ORIGINÁLNE

GUĽOVÉ ČAPY A TYČKY 

STABILIZÁTORA

SEAT SADA ZIMNÝCH 

KOMPLETNÝCH KOLIES
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SEAT SERVICE
Číslo šeku: 1

16

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ BRZDOVÉ 

KOTÚČE

Kvalita súčiastok zohráva pri brzdení 

rozhodujúcu úlohu. SEAT Originálne 

brzdové kotúče sú odolné voči trhlinám 

a spoľahlivo reagujú aj pri extrémnych 

situáciách (horúčavy, mrazy, silné 

namáhanie). Vyberte si to najlepšie 

pre vašu bezpečnosť.

Číslo šeku: 1

Číslo šeku: 1

Podmienky použitia šeku:

Šek platí na max. 2 ks (pravý 

a ľavý) SEAT Originálnych predných 

brzdových kotúčov.

Zľava platí na SEAT Originálne diely. 

Zľavu na diely je možné využiť iba 

v prípade montáže v autorizovanom 

servise SEAT.

Platí pre vozidlá vyrobené 

do 31. 12. 2012.
UŠETRITE 20 %

SEAT SERVICE

  

S ažte o Šeko ou knižkou

Vypl te kontaktné údaje a okrem vašej osobnej šekovej knižky 

získavate aj možnosť súťažiť o skvelé ceny  Vaša šeková knižka 

obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené na každom šeku. 

Čím viac šekov využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky zara ujete do súťaže o: 

/ 2x  SEAT  p nou n d žou na kend 

 a SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 2 0 

/ 2x  SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 0  

/ 2x  SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 00 

›››



 

 

-20%-20%

 

-20%

SEAT ORIGINÁLNE
BRZDOVÉ KOTÚČE

SEAT ORIGINÁLNE
NÁBOJE A LOŽISKÁ 
NÁBOJOV KOLIES

SEAT ORIGINÁLNA
SPOJKOVÁ SADA

SEAT SADA ZIMN  
KOMPLETN  
KOLIES

SEAT ORIGINÁLNE
ROZVODY

SADY LETN  
A ZIMN  PNEUMAT K 

ONTINENTAL

SEAT ORIGINÁLNE
TARTOVA IE BATÉRIE

SEAT ORIGINÁLNE
STIERAČE A AERO 
STIERAČE

SEAT ORIGINÁLNE
BRZDOVÉ PLATNIČKY

SEAT ORIGINÁLNE
GUĽOVÉ ČAPY A TYČKY 
STABILIZÁTORA

SEAT ORIGINÁLNE
TLMIČE PRUŽENIA

SEAT ORIGINÁLNE
TYČKY RIADENIA 
A ČAPY RIADENIANÁBOJOV KOLIES

-20%-20%

KOLIES ONTINENTAL



SEAT sústre uje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špeci ikácií, arieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia.

n ormácie v tejto brožúre majú preto len in ormatívny charakter. SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špeci ikácií v čase vydania tejto publikácie 

(0  201 ), najnovšie in ormácie vám poskytne váš SEAT partner. Kv li obmedzeniam procesu tlače sa arby a materiály uvedené v tejto brožúre m žu 

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.

Katal g obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane P . Ponuka platí od 1. 10. 201  do 2 . 2. 201  alebo do vypredania zásob. Zmena cien vyhradená.

.seat.sk

SEAT SERVICE

Váš SEAT pa tne

SEAT odpo a

Sme španielsky temperamentní, nemecky precízni. Sme vášniví per ekcionisti. aše technol gie vzbudzujú em cie. 
Sme nežní a zábavní zárove . ávame dizajnu zmysel. Prinášame technol giu do života. Voláme to TE O O  TO E O . 

y sme SEAT.

AudiSlovenskoSEAT.Slovensko


