SEAT-i i ri Ateca

Bota nuk qëndron në vend. Dhe as ju. Çdo sfidë është
një mundësi për të provuar diçka të re. Jini kuriozë.
Vazhdoni të ecni përpara.
Është mënyra se si ne jetojmë. SEAT është një
markë e lindur në Barcelonë. Frymëzuar nga ngjyrat
dhe ndriçimi. Vënë në jetë nga energjia krijuese dhe
optimizmi. Ne jemi këtu për t’ua bërë më të thjeshtë
që të shkojmë atje ku ju dëshironi. Pra, ku do të
shkojmë?
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Cili është
destinacioni
i rdhës?

Gama jonë botërore e makinave dhe e specifikimeve të produktit varion nga njëri vend te tjetri. Ju lutemi, vizitoni faqen e i nternetit të SEAT në vendin tuaj për të mësuar më shumë rreth ofertës së
produktit të disponueshme për ju.
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Një mishërim i vërtetë i përshtatshmërisë dhe i lirisë
me një dizajn sportiv modern si standard, dhe me
karakteristika teknologjike të avancuara për të
shëtitur botën me hapësirë më të bollshme se kurrë
më parë. Jepini vetes hapësirën që ju nevojitet.
Eksplorim i kënaqshëm, me pamje më të madhe dhe
që bie më shumë në sy. A jeni gati për mundësitë e
panumërta ku do t’ju çojë?

Jetoni në hapësirë më të gjerë.
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SEAT-i i ri Ateca ofron dizajn mbresëlënës dhe mundësi të
pafundme për terrene të vështira. Me karakteristika
novatore të lidhjes dhe teknologji të avancuar të sigurisë
për ta bërë çdo udhëtim një ëndërr.

Aventurierë,
kërkues,
sfidues.

Sillni pak
sofistikime
sportive.
E pajisur me një rrjetë të përparme të madhe dhe disqe
aliazhi 19" për manovrim dhe performancë më të
mirë. Marmita të fshehura me korniza argjendi i japin
SEAT-it të ri Ateca një hijeshi të rafinuar me
delikatesë. Të gjitha të nënshkruara me etiketën e
emrit me shkrim dore. SEAT-i i ri Ateca është i
guximshëm dhe gati për çdo aventurë që mund t’ju
çojë.
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DIZAJNI I JASHTËM
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DIZAJNI I
BRENDSHËM
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Dizajn i
jashtëm që
të lehtëson
jetën.
E përqendruar te përdoruesi me një kabinë të përshtatshme
për kënaqësinë e shoferit dhe pasagjerit. Bëjeni siç e doni me
anë të disa detajeve personale. Për stilin nordik dhe rehatinë e
shtëpisë, zgjidhni versioni XPERIENCE me panelet e tij të
dyerve dhe panelin qendror të komandimit me lustër druri me
ngjyrë të çelët. SEAT-i i ri Ateca ka më shumë hapësirë, kështu
që mund të qëndroni lirshëm, të uleni dhe të shijoni në
maksimum çdo udhëtim.

Komoditet gjatë gjithë vitit. Xhami i përparmë me
ngrohje Climacoat shkrin në më pak se 3 minuta duke
pasqyruar diellin për të mbajtur një temperaturë të
brendshme të rehatshme në verë, duke minimizuar
konsumin e ajrit të kondicionuar dhe reduktuar
shkëlqimin verbues për të përmirësuar sigurinë dhe
mirëqenien. Timoni i ngrohur ju jep më shumë rehati
dhe kontroll në muajt e ftohtë të dimrit, dhe falë dritës
së ambientit të SEAT-it të ri Ateca mund të përcaktoni
ngjyrën e duhur për udhëtimin tuaj në çdo kohë të
vitit.

Rehati e plotë,
përkujdesje tërësore.
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REHATIA
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LIDHJA ME
INTERNETIN
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Tërësisht e
lidhur.
Qëndroni në kontakt dhe lundroni në botën tuaj teksa jeni në rrugë. SEAT-i i ri Ateca është i gjithi i
mirëpajisur, pra mund ta shfrytëzoni në maksimum teknologjinë: qëndroni të lidhur, qëndroni në kontakt,
qëndroni të relaksuar.

SEAT CONNECT.

Sistemi ndihmës i zërit “Hola Hola”.

Sistemi Full Link wireless.

SEAT CONNECT ju lejon të ndiheni më të
relaksuar, më të qetë dhe më të sigurtë pas
timonit. Vjen me një gamë veçorish, dhe ju
mund të kontrolloni gjendjen e SEAT-it tuaj
Ateca nga çdo vendndodhje dhe në çdo
moment. Konfirmoni vendin tuaj të parkimit.
Dhe caktoni paraprakisht temperaturën
brenda kabinës, në mënyrë që të jetë e
përsosur kur të hipni në të. Lidhuni lehtësisht
me makinë tuaj, nëpërmjet radios, Sistemit të
Navigimit të SEAT-it tuaj, portalit të internetit
për Klientin ose aplikacionit SEAT CONNECT.
Qëndroni të lidhur, qëndroni në kontroll.

Komanda zanore të thjeshta. Gjithçka fillon thjesht
me një “Hola Hola”. Aktivizoni sistemin ndihmës
dhe merrni në kontroll funksionet e Sistemit tuaj të
Navigimit, pa ngritur as gishtin. I përsosur kur i keni
duart në timon.

Lidhje e thjesht në telefonin tuaj që në
momentin që hipni në makinë. Pa tela. Pa
ngatërresa. Pa telashe. Gjithçka që ju duhet
është vetëm celulari juaj inteligjent.

Sa më shumë që shihni, aq më shumë dini. Sistemi i
madh i Navigimit 9.2" me SEAT CONNECT ndahet në 3
panele për akses më të thjeshtë, dhe Kabina Digjitale
10.3" shfaq të gjitha të dhënat për udhëtimin tuaj
brenda fushëpamjes suaj, duke përmirësuar
shikueshmërinë ndërkohë që fokusoheni te rruga juaj
përpara.

Është një botë e tërë
e re për t’u zbuluar.
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TEKNOLOGJIA
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Sistemi ndihmës përpara përplasjes.
Parashikimi i përplasjeve të afërta, Sistemi
ndihmës përpara përplasjes përgatitet për
përplasje duke shtrëngua rripat e sigurimit dhe
duke mbyllur dritaret.
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Shijoni udhëtimin pa
shqetësime.

Sistemi ndihmës në udhëtim.

Sistemi ndihmës për ndërrimin e korsisë.

Veçoritë e sistemit ndihmës në udhëtim në SEAT-in
e ri Ateca monitorojnë udhëtimin tuaj dhe përdorin
kamera për të skanuar trafikun në ardhje, vijëzimet e
korsive, semaforët, sinjalistikën dhe kthesat, duke ju
lejuar që të ngisni të qetë.

Parakalimi dhe ndryshimi i korsive nuk kanë pse të ushtrojnë
presion në qafë. Nëse hyn diçka në fushëpamjen tuaj të
kufizuar, Sistemi ndihmës për ndërrimin e korsisë ju
paralajmëron me anë të një sinjali vizual.

SIGURI
A

Shoferi i ditëve të sotme ka më shumë gjëra se kurrë më parë
për të vëzhguar në rrugë. Kjo është arsyeja se përse SEAT-i i
ri Ateca vjen me veçoritë më të fundit të sigurisë, duke ju lejuar
që të fokusoheni te ajo që është e rëndësishme. Udhëtimi.

SEAT-i i ri Ateca është i disponueshëm në
versione. I njëjti dizajn i fuqishëm dhe frymë
dalluar, por secili version me detaje të rafinuara
dallueshme, në mënyrë që të gjeni stilin që
përshtatet aventurave që ju kërkoni.

4
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Sipas dëshirës
suaj.
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VERSIONI FR
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Koha për pasion?
Versioni FR ofron performancë optimale: dizajn sportiv me
shkëlqim me një karakter për t’u përputhur. Energjik, i
fuqishëm dhe i gjallë. Me detaje të ngjyrës gri Cosmo dhe
sinale drejtimi dinamike. Një marmitë e dyfishtë e simuluar
dhe e kromuar dhe tapiceri me pëlhurë të mbërthyer në
kabinë — e shtyrë përpara nga disqe aliazhi me performancë
të lartë për eufori të vërtetë të ngarjes.

Stil i përmirësuar.

Një rrjetë e përparme e fortë.

Çdo detaj i vogël. Një prapakolp i formësuar i plotë
me ngjyrë gri Cosmo ne marmitë sportive.

Gjithçka ka të bëjë me mënyrën se si të shkoni përpara.
Duke çarë përmes me vetëbesim me anë të një rrjete të
përparme të fuqishme.
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Ndriçoni rrugën.

SEAT CONNECT.

Fenerë të plotë LED përpara dhe pas
me sinjale drejtimi dinamike.

Akses i plotë në funksionet e SEAT
CONNET
nëpërmjet
Sistemit
të
Navigimit +.

Nxitur nëpërmjet novacionit.
Disqe aliazhi posaçme të punuara me
makineri 19" me ngjyrë gri Cosmo.
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Lustër sportive.
Me një rrjetë të përparme të fuqishme, skaj të
përparmë të ulur, parakolpe/prapakolpe sportive të
përforcuara me ngjyrë gri Cosmo, pragjet anësore
të dyerve dhe një set kasash dinamike të pasqyrave.
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Pajisjet
standarde.

Siguria:
• 7 jastëkë ajri
• Kontrolli i Lundrimit Përshtatës
Parashikues

Pajisjet
elektronike:
• Sistemi i zërit BeatsAudio™ me
10 altoparlantë shumë cilësorë
• E avancuar, pa çelës
• Kabinë digjitale 10.25" e SEAT
• 2x porta USB të ndriçuara të
llojit C përpara & pas

Pjesa e
jashtme:
• Rrjetë e përparme dhe

Pjesa e brendshme:
• Climacoat
• Sistem klimatronik me 2 zona

parakolpe me ngjyrë gri

• Timon dhe ndenjëse të përparme me ngrohje

Cosmo

• Ndenjëse lëkure ose elektrike të zeza

• Pragje anësore të dyerve me
ngjyrë gri Cosmo
• Disqe aliazhi të punuara me
makineri 19" me ngjyrë gri
Cosmo

Dinamica me funksionin e kujtesës

E fuqishme, e besueshme, cilësore
Esenca e lirisë dhe aventurës në terrene të vështira, e
ndërthurur me veçori të dizajnit të brendshëm mjaft cilësore për
t’ju dhënë rehati maksimale. Dilni dhe eksploroni me vetëbesim
të pastër, versioni XPERIENCE ndërthur rrjetën e përparme të
fortë me profile anësore dinamike dhe deflektorin e përparmë të
ajrit me ngjyrë argjendi pasqyruese për një pamje më të dalluar.
Brenda kabinës? Pjesë e brendshme nordike e përzgjedhur me
qepje dhe detaje të përpunuara me delikatesë — rehatia e
vërtetë e shtëpisë, pavarësisht se ku shkoni.
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Ndriçim natyral.

Profili i drejtimit.

Jashtë në pafundësi. Lëre të shkëlqejë. Një dritare me
spektër të plotë me hapje të çatisë që e zhyt pjesën e
brendshme elegante të SEAT-it të ri Ateca në ndriçim
natyral të magjishëm.

Aventura kërkon përshtatshmëri. Mënyra drejtimi të
përshtatshme për çdo rrugë: Ekologjike, normale, në
terrene të vështira, në borë ose sportive, secili profil
ndikon në reagimin e motorit, në timon, në ndriçimin

natyral dhe në zhurmën e motorit. Pra, mund të
nxirrni më të mirën nga SEAT-i i ri Ateca.
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Versioni XPERIENCE

.

Pajisjet
standarde.

Siguria:

Pajisjet elektronike:

Pjesa e jashtme:

Pjesa e brendshme:

• 7 jastëkë ajri

• Sistemi i zërit BeatsAudio™

• Parakolpe/prapakolpe të kromuara për
terrene të vështira

• Climacoat

• Kontrolli i Lundrimit Përshtatës
Parashikues

me 10 altoparlantë shumë
cilësorë
• E avancuar, pa çelës
• Kabinë digjitale 10.25" e SEAT
• 2x porta USB të ndriçuara të
llojit C përpara & pas
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• Pragje anësore të dyerve me ngjyrë
argjendi
• Disqe aliazhi të punuara me makineri 19"
me ngjyrë gri Cosmo

• Sistem klimatronik me 2 zona
• Timon dhe ndenjëse të përparme me ngrohje
• Ndenjëse lëkure ose elektrike të zeza
Dinamica me funksionin e kujtesës.

Gati për aventurë. Fenerë

Me lidhje të pandarë. Akses i

të plotë LED përpara dhe pas
me sinjale drejtimi dinamike.

plotë në funksionet e SEAT CONNET
nëpërmjet Sistemit të Navigimit +.

E përsosur.

Për terrene të vështira dhe të ashpra.

Disqe aliazhi posaçme të punuara
me makineri 19" me ngjyrë gri
nukleare.

Parakolpe/prapakolpe të kromuara për
terrene të vështira dhe pragje anësore
me lustër argjendi pasqyruese.
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Versioni Style.

Këtu,
tani.
E plotësuar me optimizmin urban, versioni Style simbolizon
vetëbesimin që vjen nga eleganca dhe autonomia. Tërësisht me
ndriçim LED, disqet e aliazhit dhe marmitat artificiale, të
përfunduara me hijeshi me emrin Ateca me shkrim dore në
pjesën e pasme të makinës.

Tërësisht zbavitëse.

Stili i rrugës.

Kënaqësia në rrugë. Sistemi Media 8.25", më i
madhe dhe i përditësuar, ju jep akses të thjeshtë të
integruar në një larmi funksionesh: harta, muzikë
dhe lidhje në celularin tuaj inteligjent.

Disqe aliazhi posaçme të punuara
me makineri 18" me ngjyrë gri
nukleare.
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Hijeshi moderne.

Ngrohtësi në timon.

Fenerë të plotë LED përpara dhe
pas me sinjale drejtimi dinamike.

Shfrytëzoni kontrollin e plotë me
timonin e përmirësuar me ngrohje.

Detaje bashkëkohore.

Përforcimi.

Me stil jashtë, me stil brenda. Tapiceri me
pëlhurë pelushi, me veshje të rehatshme: e
prekshme dhe jetëgjatë. Me mbështetëse
krahu të përparme me përshtatje për rehati
dhe sofistikim të plotë.

Parakolpe/prapakolpe urbane

34
Gama jonë botërore e makinave dhe e specifikimeve të produktit varion nga njëri vend te tjetri. Ju lutemi, vizitoni faqen e i nternetit të SEAT në vendin tuaj për të mësuar më shumë rreth ofertës së produktit të disponueshme
për ju.

Pajisjet
standarde.

Siguria:

Pajisjet elektronike:

Pjesa e jashtme:

Pjesa e brendshme:

• Sistem Kontrolli i Lundrimit

• 8 altoparlantë
• Radio standarde me ekran 8.25"

• Pasqyra të jashtme me ngjyrën
e trupit të mjetit

• Çati e brendshme me ngjyrë gri

• Jastëk ajri anësor përpara
• Jastëkë ajri për shoferin dhe
pasagjerin përpara
• Sinjal që të kujton të vendosësh
rripin e sigurimit
• Program Stabilizimi Elektronik
• Kyçje diferenciale
• Ndihmë e ndryshueshme
drejtimi bazuar në shpejtësi
(Servotronic)
• Amortizatorë goditjesh përpara
dhe pas

• Shërbime SEAT CONNECT
• 2 USB të llojit C me ndriçim para dhe pas
• Fenerë të plotë LED
• Drita mjegulle të përparme LED me
funksion për kthesat
• Sistem klimatronik me dy zona
• Sistem me kyçje qendrore pa çelës GO
• Bluetooth®

• Pasqyrë e jashtme me
përshtatje elektrike, me ngrohje
dhe e palosshme me dritë
mirëseardhje
dhe funksion animi
• Pasqyrë e jashtme majtas, e
mysët
• Disqe aliazhi 17"

• Ndenjëse të rehatshme me veshje
• Levë marshi prej lëkure
• Timon lëkure sportiv me shumë funksione
• Ndriçim i brendshëm në pjesën e mbajtëses së këmbëve
• 2 drita leximi përpara dhe pas
• Tensioni i operimit 12V
• Pajisje shtrënguese të ndenjëses së fëmijës për sistemin
ISOFIX
• Paketa e pajisjeve të kromuara
• Xhepa bagazhesh në mbështetëse

Çdo ditë e
mirë.
Lehtësisht e drejtueshme, e fuqishme dhe e besueshme në tërësi.
Me karakteristika të dallueshme të krijuara deri në detajin më të
fundit, versioni Reference ofron siguri, hapësirë dhe akses në
një gamë të gjerë funksionesh moderne, një SUV për jetesë
bashkëkohore.

Vrull i plotë.
Arrijeni me stil me disqet e aliazhit
me ngjyrë argjendi me shkëlqim
16″ si standard.

Udhëtim komod dhe relaksues.
Gjithçka ka të bëjë me ndjesinë. Me timon
lëkure që shton rehatinë e shoferit dhe e bën
ëndërr çdo udhëtim.
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Versioni Reference.

Pajisjet
standarde.

Siguria:

Pajisjet elektronike:

• Kufizuesi i shpejtësisë

• 4 altoparlantë

• Jastëk ajri anësor përpara

• Radio standarde me ekran 8.25"

• Jastëkë ajri për shoferin dhe
pasagjerin përpara
• Sinjal që të kujton të vendosësh rripin
e sigurimit

• Shërbime SEAT CONNECT
• 2 fenerë të përparmë të plotë
LED me ndriçim në formë USB të

Pjesa e jashtme:

Pjesa e brendshme:

• Pasqyra të jashtme me ngjyrën e
trupit të mjetit

• Çati e brendshme me ngjyrë gri

• Pasqyra të jashtme të me përshtatje
elektrike
• Pasqyrë e jashtme majtas, e mysët
• Disqe aliazhi 17"

• Ndenjëse të rehatshme me veshje
• Levë marshi prej lëkure
• Timon lëkure sportiv me shumë funksione
• 2 drita leximi përpara

• Program Stabilizimi Elektronik

llojit C

• Tensioni i operimit 12V

• Kyçje diferenciale

• Sistem kondicionimi me

• Pajisje shtrënguese të ndenjëses së fëmijës për sistemin
ISOFIX

• Ndihmë e ndryshueshme drejtimi

kontroll elektronik

bazuar në shpejtësi (Servotronic)
• Amortizatorë goditjesh përpara dhe
pas
38

• Sistem me kyçje qendrore pa çelës
GO

Mbështetëse e prekshme.

E fuqishme dhe e besueshme.

Uluni në ndenjëse jetëgjatë dhe
rezistente. Me ndenjëse klasike të
rehatshme me veshje

Me parakolpe/prapakolpe mbrojtëse të zeza.

Me lidhje më të mirë.
E mirëndriçuar.

SEAT CONNECT me Media System +.

Fenerë të potë LED përpara
dhe drita të pasme LED.
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Rrotat.
16"

17"
DESIGN 16"
E ARGJENDTË ME

DYNAMIC 17"
E ARGJENDTË ME SHKËLQIM

R

St

SHKËLQIM

DYNAMIC 17"
DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME MAKINERI ME NGJYRË GRI NUKLEARE
36/1
St

"
18
PERFORMANCE 18"
DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME
MAKINERI ME NGJYRË GRI
NUKLEARE 36/2
St XP

PERFORMANCE 18"
E ARGJENDTË ME
SHKËLQIM

XP

PERFORMANCE 18"
E ARGJENDTË ME
SHKËLQIM

FR

PERFORMANCE 18"
DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME
MAKINERI ME NGJYRË GRI
COSMO 36/3
FR
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Reference R
Style St
XPERIENCE XP
FR FR
Serial
Opsional
¹ SOP 48/20.
² Me elemente dekorative.

18"

19"
PERFORMANCE 18"
DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME
MAKINERI ME NGJYRË GRI
NUKLEARE¹ 36/8

DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME
EXCLUSIVE
19"NGJYRË GRI
MAKINERI ME
NUKLEARE 36/4

St XP

DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME MAKINERI ME NGJYRË GRI
EXCLUSIVE
NUKLEARE 19"
AERO 36/5
XP

XP

19"
EXCLUSIVE 19"
DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME
MAKINERI ME NGJYRË GRI
COSMO² 36/9

EXCLUSIVE 19"
DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME
MAKINERI ME NGJYRË GRI COSMO
AERO 36/6

EXCLUSIVE 19"
DISQE ALIAZHI TË PUNUARA ME
MAKINERI ME NGJYRË GRI
COSMO¹ 36/7

FR

FR

FR

EXCLUSIVE 19"
E ZEZË ME SHKËLQIM 36/10
FR

Reference R
Style St
XPERIENCE XP
FR FR
Serial
Opsional

Ngjyrat.

E BARDHË BILA¹

R St XP

E BARDHË E NEVADËS²

E ZEZË MAGJIKE²

R St XP

MASKIM I ERRËT²

¹ E ëmbël
² Metalike
* Pasqyrë e
jashtme me ngjyrë gri
Cosmo për versionin FR

R

St

XP FR

St XP FR

R St XP

E ARGJENDTË ME SHKËLQIM²

GRI RODIUM²

BLU LAVA²

BLU ENERGJIKE¹

R St XP

R

St

XP

FR

R

St

XP

FR

E ZEZË E KRISTALTË²

E KUQE E KADIFENJTË²
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St XP FR

St XP FR

Tapiceria.

VESHJE E ZEZË / GRI (AS)

R

VESHJE E ZEZË / DALLAS / OLOT
(BK)

LËKURË E ZEZË¹ (BK+WL1)

St

VESHJE NORDIKE / DINAMICA® E ZEZË
(BL)

St

DINAMICA® E ZEZË¹ (BK+PL7)

St

XP

DINAMICA® E ZEZË¹ (BL+PL7)

XP
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LËKURË E ZEZË¹ (BL+WL1)

DINAMICA® E ZEZË² (BM+PL7)

XP

FR

VESHJE NILO / DINAMICA® E ZEZË (BM)

LËKURË E ZEZË² (BM+WL1)

FR

FR

Reference R
Style St
XPERIENCE XP
FR FR
Serial
Opsional
¹ Qepje me ngjyrë argjendi të errët për versionet Style dhe XP.
² Qepje me ngjyrë të kuqe Lava për versionin FR.
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Bëjeni tuajën me detaje komplekse dhe aksesorë që ju
nevojiten për udhëtimin përpara. Zgjedhja juaj e
karakteristikave të personalizimit për pjesën e
brendshme dhe të jashtme të SEAT-it tuaj të ri Ateca.

Ato detaje delikate
që kanë rëndësi.

AKSESORËT
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Personalizimi.
Asnjë kompromis, por sipas dëshirës suaj. SEAT-i
i ri Ateca mund të modifikohet për t’ju përshtatur
stilit tuaj.

Deflektor ajri me fibra karboni.
Përmirësoni estetikën sportive të SEAT-it tuaj të ri Ateca
me një deflektor ajri të pasmë elegant me fibra karboni
të dallueshme.

Pasqyra të jashtme me fibra karboni.
Shtimi i përsosmërisë në këtë kombinim. Mbajeni
të gjallë me pasqyra anësore me kontrast me lustër
fibrash karboni.

Profile
dekorative.
Konturuar në përsosmëri. Shtoni detajet finale në pjesën e
brendshme dhe të jashtme të SEAT-it tuaj të ri Ateca.

Profilet anësore të dyerve.
Që nga përpara deri pas, SEAT-i i ri Ateca është projektuar për
t’u zgjeruar. Profilet anësore të dyerve sjellin një tjetër
dimension në udhëtimin tuaj.

Profilet në pjesën e brendshme.
Duket shkëlqyeshëm, brenda dhe jashtë. Kruskoti, paneli
qendror i komandimit, dyert dhe sistemi klimatronik i SEAT-it të
ri Ateca. Pjesët bashkohen pa vështirësi me pjesët origjinale
për një pamje të natyrshme. Vjen me gjithçka që të
nevojshme për montim të lehtë.
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Transporti.
Dëshironi ta përshkoni rrugën mbi 2 rrota? Të dyja
skarat për biçikletat janë të përsosura. Të përshtatura
posaçërisht për SEAT-in tuaj të ri Ateca dhe në
përputhje me testet e rrepta të cilësisë.

Skarë rimorkimi për biçikletat.
Rrotat shtesë nuk nënkuptojnë më shumë punë. Shufrat
e aluminit në pajisjen e rimorkimit mbajnë çdo lloj
biçiklete. Për biçikletën e tretë, mund të shtoni edhe një
set zgjerimi.

Skara e biçikletave.
Po dilni në rrugë të pashkelura? Merrni me vete
biçikletën tuaj në këtë skarë biçikletash të
konfigurueshme dhe lehtësisht të montueshme.
Montim i shpejtë dhe i lehtë. Me kujdes afatgjatë për
skeletin e biçikletës suaj.

Transporti.
Shufrat në çati.
Shufrat e përparme dhe të pasme të transportit
montohen lehtësisht në çati dhe vijnë me një sistem
të sigurt kundër vjedhjes.

Skarë sërfi.
Keni pushime të rregullta? Ndryshoni marsh dhe
nisuni. Skara përshtatet në mënyrë të përsosur
me formën e surfboard-it dhe ju lejon që të
merrni me vete dy të tilla.

Bagazhi në çati.
Keni plane të mëdha? Këto bagazhe në çati
rezistente ndaj kushteve atmosferike vijnë në
përmasa nga 400l në 460l, mbajnë deri në 50 kg
peshë dhe përdorin sistem hapjeje të dyfishtë,
në mënyrë që të keni lehtësisht akses te marshet.
Montojeni lehtësisht te shufrat në çati, madje
edhe me çati me panel xhami. Është treguar
kujdes për zgjidhjet e transportit.
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Transporti.
Zgjerues i skarës së skive.
Nuk ka nevojë të sforconi kurrizin për të ngarkuar skitë.
Zgjeruesi i skarës së skive rrëshqet lehtësisht për ngarkim
të përshtatshëm dhe transport të sigurt në dëborë.

Skara e skive.
Udhëtim për ski? Kjo skarë skish është e projektuar
enkas, dhe është e përsosur për përdorim familjar. Mban
4-6 ski dhe 2-4 snowboard-e.

Skarë rimorkimi për skitë.
Lërjani pistës sfidën reale. Me skarë rimorkimi për skitë,
ju mund të transportoni me lehtësi dhe siguri deri në 6
palë skish ose 2 snowboard-e.

Zgjidhjet e bagazhit.
Mbajini të gjitha gjërat tuaja të ruajtura në mënyrë të sigurt, të
paprekura dhe në rregull, dhe thjesht aty ku dëshironi që të
jenë. Askujt nuk i pëlqen bagazhi i rrëmujshëm. Aksesorët e
bagazhit të SEAT-it mbajnë balancën e duhur.

Rrjeta e organizimit të bagazhit.
Ju pëlqen të jeni të organizuar? Rrjetat e zeza
elastike të bagazhit ju ndihmojnë të organizoni dhe
siguroni si duhet bagazhet tuaja.

Organizuesi i bagazhit.
Ky ndarës alumini e shfrytëzon më së miri hapësirën
në seksionet e bagazhit të SEAT-it tuaj të ri Ateca,
duke siguruar që gjithçka të arrijë në destinacion në
gjendje të përsosur.

Tapet bagazh që kthehet në të dyja anët.
Mbrojeni SEAT-in tuaj të ri Ateca me këtë tapet
bagazhi që kthehet nga të dyja anët, i lehtë për t’u
siguruar. Mbajini larg bagazhit papastërtitë dhe
lëngjet të çdo lloji.
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Mbrojtja.
Profil mbrojtës i prapakolpit dhe
bazë dhe rrjetë shumëfunksionale.
Mbajeni që të duket e re dhe e pastër. Profili mbrojtës ju
ndihmon që të mos gërvishtni prapakolpin. Dhe me bazën dhe
rrjetën shumëfunksionale në njërën anë të bagazhit, të gjitha
gjërat tuaja të nevojshme të vogla mund të mbahen aq afër
sa të arrihen lehtësisht.

Pritëset e përparme dhe të pasme të baltës të SEAT-it.
SEAT Ateca është ndërtuar për ekplorim. Pra, shtimi i
pritëseve të përparme dhe të pasme të baltës të përshtatura
enkas për konfigurimin tuaj do ta ruajnë dhe mbrojnë makinën
tuaj nga balta dhe mbeturinat që fluturojnë teksa udhëtoni.

Tapete dyshemeje prej gome.
Është pamja juaj. Bëjeni të zgjasë. Tapetet e dyshemesë
rezistente ndaj ujit sjellin fërkim dhe mbrojtje shtesë. Ose
provoni tekstile për më shumë elegancë.

Siguria.
Merrni me vete pasagjerët tuaj të preferuar për një udhëtim
dhe mbajini ata të sigurtë dhe të mbrojtur në rrugë.

Rrjeta ndarëse.
Kjo rrjetë e lëvizshme e ndan seksionin e makinës nga zona
e bagazhit, duke ofruar mbrojtje shtesë për kafshët gjatë
udhëtimit.

Ndenjësja e makinës Kidfix 2 S 2në1.
Mbajini pasagjerët më të çmuar shumë të sigurtë. Kidfix 2 S ka
një mbështetëse në formë V-je me sistemi SICT me përshtatje.
Ajo mund të përshtatet me madhësinë e duhur për të lejuar
më shumë hapësirë me rritjen e fëmijës, dhe siguron mbrojtje
të jashtëzakonshme ndaj ndikimeve anësore. Për fëmijë nga
3.5 në 12 vjeç.
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jeta është shumë e shkurtër për t’u marrë me vogëlsira. Ekspertët
në ekipin tonë të shërbimit të SEAT-it përdorin vetëm pjesë
origjinale të SEAT-it për ta mbajtur SEAT-in tuaj Ateca në më
të mirën e tij – dhe juve në më të guximshmen tuaj.

Të jetuarit e guximshëm
fillon këtu
64
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Jeta është për t’u jetuar.
Me SEAT CARE, ju përfitoni nga paketa e shërbimeve pas shitjes të SEAT-it
me norma mujore fikse dhe konkurruese. Paratë ia vlejnë për shërbimin që
prisni. Duke filluar nga XX€ / muaj, ju mund të kurseni deri në 50%
krahasuar me kostot standarde. Jo shqetësime. Më shumë zbavitje.

Merrni guximin. Ne
jemi përkrah jush.

Kapërcejini kufijtë.
Ne do t’ju mbajmë në rrugën e duhur.

Një Shtyrje e Garancisë SEAT ju lejon të zgjasni garancinë
2-vjeçare të prodhuesit me 1, 2 ose 3 vjet, ose deri në
100,000 km — cilado që vjen e para Dhe, nëse makina juaj
është e re, garanci është e përfshirë. Lehtësisht. Me kosto
efikase. Gati për jetesë të guximshme.

Sigurimi SEAT është përshtatur për makinën tuaj. Për ta lehtësuar
ecjen përpara. Shërbimi ynë i klientit 24 orë dhe ofiçinat zyrtare
përdorin vetëm pjesë origjinale SEAT për t’ju kthyer sërish në
rrugë. Vandalizëm apo vjedhje? Asnjë problem. Ne jemi udhëtimi
juaj.

Çfarëdo që ju nevojitet.
Thjesht pyesni.
Dëshironi një rimorkim? Më shumë karburant? Riparim në
vend? Shërbimi i lëvizshëm i SEAT-it është këtu për ju.
24/7. Kudo në BE, si dhe në shumicën e vendeve fqinje. Deri
në 10 vjet. Kjo është asistencë e plotë dhe e besueshme në
rrugë. Dhe ç’është më e mira? Nëse SEAT-i juaj është i ri,
do të përfitoni 2 vjet falas.
66

Sfidat përpara.
Shqetësimet pas.
Jetojeni jetën në maksimum. Kontratat e shërbimit dhe
mirëmbajtjes të SEAT-it mbulojnë pjesën më të madhe të
shërbimeve në Programin e Shërbimit të SEAT-it për 3, 4 ose
5 vitet e para të pronësisë. Të disponueshme në versionin Bazë
ose Premium, me alternativa për financim. Pra, mund ta
shprehni pozitivitetin në ato që kanë vërtetë rëndësi.
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Objektivat mjedisore të zhvillimit teknik të SEAT-it
Mbrojtja ndaj kushteve atmosferike.
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Ruajtja e burimeve.

Mbrojtja e shëndetit.

Informacioni mjedisor.
Cilësia e ajrit
Motorët me naftë kanë të inkorporuar një sistem
të optimizuar trajtimi të gazit shkarkues për të
minimizuar më tej emetimet NOx (dozimi i
dyfishtë AdBlue).

Profili i drejtimi ekologjik të
SEAT-it
Mënyra ECO lejon një stil të drejtimit të
mjetit që respekton mjedisin, duke
modifikuar parametrat e motori dhe
transmisionit, me qëllim reduktimin e
konsumit të karburantit dhe të emetiimeve.

Ndenjëset
Përdorimi i formulave të reja të shkumës PUR
redukton emetimin e komponimeve organike
të paqëndrueshme (VOC) në pjesën e
brendshme të kabinës deri në 50%.

Materiale të rinovueshme dhe të
ricikluara
Përdorimi i materialeve të rinovueshme
(pambuk, gomë natyrale dhe celulozë) dhe
materialeve të ricikluara (plastikë) në pjesë të
ndryshme të mjetit.

Dritat
Fenerët dhe dritat e pasme 100% LED
reduktojnë ndjeshëm konsumin elektrik
dhe rritin jetëgjatësinë dhe efektivitetin e
dritave.

Akustika

Gomat
Rrotat me rezistencë të ulët në lëvizje
ofrojnë mesatarisht 20% reduktim të
koeficientit të rezistencës në lëvizje.

Motorët
Duke përdorur një sistem konfigurimi
modular për të reduktuar komponentët
dhe pjesët montuese, motorët e Ateca
janë deri në 30% më të lehtë, duke
kontribuar në eficiencë dhe në konsumin
e përgjithshëm të karburantit të makinës
suaj. Përmirësimet akustike janë bërë në
të gjithë motorët tanë për të pakësuar
ndotjen nga zhurma në rrugë.

Të gjitha versionet kanë të inkorporuar
një sistem me izolim të dyfishtë në dyer,
që redukton nivelet e zhurmës dhe shton
rehatinë.

Gama jonë botërore e makinave dhe e specifikimeve të produktit varion nga njëri vend te tjetri. Ju lutemi, vizitoni faqen e i nternetit të SEAT në vendin tuaj për të mësuar më shumë rreth ofertës së
produktit të disponueshme për ju.

SEAT është i përkushtuar ndaj një politike të zhvillimit të vazhdueshëm të produkteve dhe rezervon të drejtën të
ndryshojë specifikimet, ngjyrat dhe çmimet pa njoftim paraprak. Informacioni në këtë broshurë jepet vetëm si
informacion udhëzues. Ndërsa SEAT bën të gjitha përpjekjet që specifikimet të jenë të sakta në momentin e botimit, në
çdo rast duhet të flisni me Partnerin e Autorizuar SEAT për informacionin më të përditësuar. Për shkak të
kufizimeve të procesit të shtypjes, ngjyrat e riprodhuara në këtë broshurë mund të ndryshojnë disi nga boja dhe
materialet faktike. Ky mjet dhe të gjitha pjesët e tij, ashtu si edhe të gjitha pjesët origjinale të këmbimit, janë
projektuar në përputhje me Rregulloret Ligjore që rregullojnë parandalimin dhe minimizimin e N dikimit Mjedisor,
nëpërmjet përdorimit të materialeve të ricikluara/riciklueshme, masave të marra për të arritur riciklimin e
përshtatshëm me qëllim ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë mjedisore.
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