
Všechny informace vztahující se k cenám, možnosti dodání a služeb odpovídají termínu 
vydání online letáku (březen 2022). Nabídka je platná do 21. 6. 2022.

Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní ceny včetně DPH. Všechny informace odpovídají českému trhu. Práva na 
změny vyhrazena. Všechna vyobrazení mají pouze ilustrativní charakter. Nepřebíráme závazky vzniklé z chyb a opomenutí. 
Maximální ceny uvedené v online letáku jsou platné k termínu zveřejnění na JSA2022.seat.cz. Konkrétní cena za práci 
a materiál se může u různých autorizovaných servisních partnerů SEAT lišit. Žádejte prosím konkrétní, závaznou cenovou 
nabídku u svého servisního partnera SEAT. Kompletní nabídku a seznam všech autorizovaných servisních partnerů SEAT 
naleznete na www.seat.cz. 

Jarní prohlídka vozu 
od 199 Kč.

Hola! Hola! 
Připraveni 
vyrazit?



SEAT Originální příslušenství. SEAT Kolekce.

Plastová vložka 
do zavazadlového prostoru.
Tarraco

5FJ061201A 3 225 Kč

Pánské polo tričko.
vel. S–XXL

6H1084230X KAB 1 255 Kč

Skládací box 
do zavazadlového prostoru.
Skládací box s kapacitou 32 l

000061109D 1 878 Kč

Dámské basic tričko.
vel. S–XL

6H1084210X KAD 401 Kč

Přenosný vysavač 12V.
NOVINKA

000091401 1 378 Kč

SEAT láhev pro opakované použití.

6H1069601A KAJ 363 Kč

Model Ateca 1:43.

6H1099300  GAO 1 243 Kč

Oboustranná vložka
do zavazadlového prostoru.
Leon Sportstourer

5FA061201A  2 411 Kč

Posuvný modul 
do zavazadlového prostoru.
Ibiza, Arona, Ateca

575061205A 4 797 Kč

Pánské tričko s kapsou.
vel. S–XXL

6H1084200X KBF 792 Kč

Ochranný povlak na sedadlo.

000061609C 933 Kč

SEAT reproduktor.

6H1087621  KAA 641 Kč



jsa2022.seat.cz

SEAT Originální díly.

MYCARD
Moje výhody. Můj servis.

Originální stírátka SEAT

SEAT MyCard: Nový program výhod. Majitelé vozů SEAT (fyzické osoby) mají nyní skvělou 
příležitost získat servisní kartu SEAT MyCard, která je vázaná na konkrétní vozidlo, a v rámci 
nového programu přináší spoustu výhod. Je jen na vás, zda si vyberete bezplatnou verzi 
Service nebo si zvolíte rozšířenou placenou verzi Service+, která Vám umožňuje využívat 
další výhody. Mít MyCard se rozhodně vyplatí.

Pachový a protialergenní filtr.

5Q0819669 782 Kč

Získejte 1 litr směsi 
do ostřikovačů jako 
bonus za 1 Kč.



Specialisté na 
pneumatiky a kola.

 Originální SEAT 

Pneuservis
 Výměna. Servis. Poradenství.

Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. jsa2022.seat.cz

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Ultra-vysoký výkon na mokrých a suchých vozovkách.
∙ Vynikající výkon na suchu
∙ Silný brzdný výkon a ovladatelnost na mokru
∙ Vhodnost pro elektrická vozidla

Vynikající přilnavost a kratší brzdná dráha na mokru.
∙ Nižší spotřeba paliva a emise CO2.
∙ Kratší brzdná dráha na mokrých a suchých vozovkách.
∙ Větší přesnost řízení a ovladatelnost.
∙ Vysoká trvanlivost.

Goodyear  EfficientGrip 2 SUV

Nabídka pneumatik.

Goodyear Eagle F1 SuperSport

Závoděním inspirovaná pneumatika pro špičkovou přilnavost 
a ovladatelnost na suchých vozovkách.
∙  Specifické výkonnostní zóny pro vysoký výkon na mokru 

i na suchu.
∙  Vynikající stopa pro stabilitu ve vysokých rychlostech.
∙ Agilní výkon během zatáčení na suchých vozovkách.
∙ Lepší ovladatelnost a jízdní stabilita.



Nabídka pneumatik.
Dunlop Sport Maxx RT 2

Poskytuje přilnavost a přesnost řízení závodních vozů pro 
dynamický zážitek z jízdy.
∙  Větší přilnavost během zatáčení na suchých a mokrých 

vozovkách
∙  Kratší brzdná dráha, zejména ve vysokých rychlostech
∙  Maximální přilnavost na mokrých a suchých vozovkách
∙  Větší odezva a přesnost řízení

BRIDGESTONE Potenza Sport

Vysoce výkonná pneumatika, která vám umožní plně maximalizovat 
potenciál vašeho vozidla a pokračovat v jízdě s plnou kontrolou.
∙ Nejvyšší stabilita při zatáčení i jízdě na rovném úseku 
∙ Nejlepší brzdění za sucha
∙ Vynikající výkonnost za mokra

Nová letní pneumatika zvládá s příjemnou vyvážeností 
všechny formy léta.
∙ Přesná a stabilní ovladatelnost při vysokých rychlostech
∙ Vynikající přilnavost na mokru
∙ Požitek z jízdy

NOKIAN Powerproof

Roční období se mění. Bezpečnost zůstává.
∙ Precizní handling na suché vozovce
∙ Vynikající brzdný výkon na sněhu
∙ Účinná ochrana před aquaplaningem

Barum Quartaris 5

NOKIAN Wetproof

Nová pneumatika představuje bezpečnou a spolehlivou 
volbu pro osobní vozidla.
∙  Výjimečná bezpečnost na mokrých vozovkách
∙  Maximální komfort
∙  Snadné valení šetří palivo a chrání životní prostředí

Barum Bravuris 5

Pneumatika se speciálně vyvinutou směsí High Mileage 
poskytuje mimořádný kilometrový výkon, nízký valivý odpor 
a spolehlivou trakci.
∙ Mimořádně vysoká životnost 
∙ Spolehlivý výkon
∙ Nízký valivý odpor



Vylepšený SEAT MÓ eKickScooter 65 pro dlouhé výlety s dojezdem až 65 km 
můžete mát již za 21 499 Kč. Vyberte si z jízdních režimů: Eco, City a Sport a vydejte 
se kam budete chtít. Elektrické koloběžky v unikátním designu SEAT MÓ, ve spojení 
s technikou Segway, představují chytré, šetrné a bezpečné řešení, jak se pohybovat 
po městě i okolí. Zjistěte více na seat.cz/MO

Balíček příslušenství pro Leon za 10 092 Kč.

Střešní nosiče.

Plastová vložka 
do zavazadlového prostoru.

Ochranná fólie
na zadní nárazník.

Sada gumových koberců.

SEAT MÓ
eKickScooter 65
Udělejte si radost.




