
AronaSEAT



01 Hej.
04  Säg hej till SEAT Arona

02 Din SEAT 
Arona.
08 Exteriördesign
10 Interiördesign
12 Teknik
14 Musik Uppkoppling
16 SEAT Connect
18 Säkerhet

05 Ditt val.
36 Tekniska specifikationer
43 Mått

03 Din egen väg.
20 XPERIENCE
22 FR
24 Style
26 Fälgar
28 Färger
30 Klädslar

04 Dina 
tillbehör.

2





4



SEAT Arona är en kompakt-SUV med tuffare design och 
djärvare idéer för att väcka ännu mer passion.  
Vid en tidpunkt då världen väntar på att bli upptäckt  
på nytt, kommer här en bil med den attityd och 
mångsidighet som krävs för att kunna visa dig vägen. 
Redo att låta dig hänföras?

SEAT Arona  
– din nya vapendragare.



Upptäck en 
ny passion.

I en dynamisk bil som är redo för allt, är det endast din 
fantasi som sätter gränsen. Robust och beredd på att ha 
kul – Arona har en tuff och uttrycksfull design och bjuder 
på säkerhetsteknik och innovativa funktioner för maximal 
frihetskänsla. Så, med sina oändliga möjligheter, vart 
kommer den att ta dig?
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Upptäck en 
ny passion.



Inspirerande, 
tillförlitlig och 
alltid pigg på 
en tur.

Muskulösare utstrålning med frontgrill, stötfångare 
fram och Eco LED-strålkastare i ny design som gör 
fronten ännu läckrare. Takspoilern och lättmetall-
fälgarna förstärker inte bara den sportiga looken 
utan förbättrar också prestandan. 
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När man lever livet till max, behöver man kunna 
mjuklanda. I den eleganta interiören hittar du bl.a. 
en ny, mjuk instrumentpanel och en ratt klädd i 
nappa. LED-belysningen runt luftinsläppen är en 
verkligt unik detalj.

Tuff på 
utsidan…



Större display för att du ska kunna se och göra mer. 
Den nya, fristående SEAT infotainment-displayen sitter 
placerad på instrumentpanelen för att ligga bättre i 
synfältet och vara mer praktisk och säker att använda. 
Med ett navigationssystem får du tillgång till kartor, 
trafikinformation online, uppdateringar i realtid och har 
smidig åtkomst till dina låtlistor och till internetradio.

Alltid i ditt 
synfält.
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Bra ljud 
inspirerar till 
bra drag.

Äventyret är ditt – välj själv ett passande ljudspår 
som ackompanjemang. Beats Audio erbjuder dig 
optimal ljudkvalitet. Trådlös Full Link innebär att 
musik du spelar synkas automatiskt, utan avbrott i 
låten, när du sätter dig i bilen. Och för att leta fram 
destinationer, adresser eller media behöver du 
bara fråga. Säg ”Hola Hola” för att aktivera 
systemet – du slipper ta händerna från ratten och 
behåller full kontroll.



Koppla upp dig mot din bil, och 
din bil mot resten av världen.
För ett liv i fart och fläng – SEAT CONNECT ger dig smidig kontroll över din Arona. Se var den står parkerad, 
och få varningsmeddelanden om någon skulle försöka stjäla den – direkt på din smartphone. Att låsa upp 
bilen är lika enkelt som att låsa upp skärmen. Har du navigationssystem? Hitta bensinstationer, se vad det 
kostar att parkera... Dessutom kan du överföra dina favoritresmål och inplanerade resvägar från appen till 
infotainmentsystemet i bilen.

Fjärråtkomst.
Håll kontakten med din Arona via din 
smartphone. Det är som att ha bilen 
med dig i fickan!

Säkerhet och service. 
Även på riktigt långa resor kan vi bestämma 
exakt var du befinner dig om du skulle 
behöva hjälp. eCall kontaktar automatiskt 
räddningstjänsten om något skulle hända 
och skickar all nödvändig information redan 
i förväg för att vinna värdefull tid.

Online Infotainment. 
Njut av uppkoppling som ger dig många 
möjligheter: lyssna på dina favoritradio-
stationer eller poddar, få meddelanden 
om trafiken längre fram.
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Vägmärkesavläsning. 
Se den aktuella fartgränsen och andra restriktioner 
direkt på 10,25" stora Digital Cockpit. Allt tack vare 
den integrerade frontkameran.

Side Assist. 
Håller ett vakande öga i döda vinkeln. Få full koll på 
bilar som närmar sig bakifrån när du ska byta fil eller 
köra om.

Travel Assist. 
En hjälpande hand. Med hjälp av kameror håller Travel 
Assist uppsikt på andra fordon framför dig, liksom på 
vägmarkeringar och kurvor och justerar hastigheten så 
att bilen följer trafikrytmen.

Helljusassistent. 
För ännu säkrare körning, växlar det här systemet 
automatiskt mellan hel- och halvljus när det 
registrerar fordon framför – utan att blända dem.
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Lane Assist. 
Systemets sensorer ser till att bilen 
tryggt stannar kvar i sitt körfält. Idealiskt 
i tät trafik och vid trafikstockningar.

Slipp oroa dig. 
Släpp äventyrslustan lös!
Din Arona är utrustad med den senaste körtekniken 
för att hålla dig steget före det som händer i 
trafiken och minska risken för olyckor. Utvecklad 
för att du ska slippa stressen när du kör. 
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XPERIENCE.
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Aldrig som alla andra. 
Din grej. Din stil. Din Arona. Med 3 färg-
alternativ för taket, kan du alltid göra din 
Arona till din egen, personliga Arona.

De finaste tygerna.
Endast det bästa är gott nog för 
interiören. Smycka din Arona med 
eleganta klädslar i hållbara material.

För att få uppleva den där äkta känslan av frihet och 
äventyr måste man gå lite längre,  och ta det hela ett steg 
till. Det digitala kombiinstrumentet Digital Cockpit (10,25") 
och den robusta, nu uppdaterade stötfångaren bak ger 
utrustningsnivå XPERIENCE en ännu starkare offroad-karaktär. 
Aldrig har det varit så kul att tävla uppför backarna.

Frihet och 
äventyrslusta.



För fartfyllda 
”längdåkare”.

Särpräglad design in i minsta detalj. 
Luftinsläppen i färgen Daring Red ser inte bara till att du 
har det svalt och skönt varma sommardagar utan sätter 
också en unik touch på instrumentpanelen. Kan även fås 
med LED-belysning.

Bakdiffusor i ny design. 
När man alltid ligger i täten är det viktigt att se bra ut 
även bakifrån. Den exklusiva bakdiffusorn är designad 
för att ge din Arona FR en ännu sportigare look.

Sportig, atletisk och byggd för att tävla – utrustningsnivå 
FR är redo för allt och flexar sina muskler med nydesig-
nad bakdiffusor och maskinbearbetade 18"-lättmetall-
fälgar. Beats Audio® Sound System gör att du kan 
avnjuta favoritlåtarna med perfekt ljud och sporrar dig 
att sätta nytt personbästa.

22



 

FR.



Style.
24



 

Ta ut svängarna 
med stilen.

Från trånga stadsgator till leriga bergsvägar – med 
utrustningsnivå STYLE tar du dig fram lika effektivt överallt. 
Denna stads-SUV kombinerar en dynamisk front och 
prestandahöjande 17"-lättmetallfälgar i Nuclear Grey för 
att ha allt som krävs för att alltid få ut maximalt – både när 
man kör i stan och på krävande vägar på landsbygden.

Prestanda och smidighet. 
De lätta 17"-lättmetallfälgarna ”Dynamic” 
Nuclear Grey är utformade för minskat 
luftmotstånd.

Full kontroll, full komfort. 
Den läderklädda multifunktionsratten ger bättre 
grepp för en helt enastående körkänsla.



DESIGN 16" 
LÄTTMETALLFÄLGAR,  
BRILLIANT SILVER 
St  

PERFORMANCE 18"
MASKINBEARBETADE  
LÄTTMETALLFÄLGAR,  
COSMO GREY MATTE
PUK
FR

PERFORMANCE 18"
MASKINBEARBETADE  
LÄTTMETALLFÄLGAR,  
NUCLEAR GREY
PUM
XP

DYNAMIC 17"
LÄTTMETALLFÄLGAR,  
SPORT BRILLIANT SILVER
FR

DYNAMIC 17"
LÄTTMETALLFÄLGAR, 
BRILLIANT SILVER 
XP  

DYNAMIC 17"
MASKINBEARBETADE
LÄTTMETALLFÄLGAR, 
NUCLEAR GREY
PUD
St

PERFORMANCE 18"
MASKINBEARBETADE  
LÄTTMETALLFÄLGAR,  
BLACK
RSV
 FR  XP  St

PERFORMANCE 18"
MASKINBEARBETADE 
LÄTTMETALLFÄLGAR,  
SPORT BLACK
RSN
 FR  XP  St

18"

16"

17"
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Fälgar.

FR FR  
XPERIENCE XC  

Style St  
Standard   

Tillval   



Färger.

CANDY WHITE1 PURE RED1 MIDNIGHT BLACK 2

NEVADA WHITE 2

MAGNETIC TECH 2 SAPPHIRE BLUE 2

URBAN SILVER 2DESIRE RED 2 ASPHALT BLUE 2

FR  XP  St  

FR  XP  St  

FR  XP  St  

FR  XP  St

FR  XP  St   FR  XP  St FR  XP  St  

FR  XP  St  FR  XP  St  

FR FR  
XPERIENCE XC  

Style St  
Standard   

Tillval   

¹ Solid.
² Metallic.

För XP och FR har ytterbackspeglar 
samma färg som taket. För ST är 

ytterbackspeglarna i karossfärgen.

CLIFF GREY 2 XP  FR
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Klädslar.

DINAMICA® BLACK SPORTSTOLAR  St

COMO TYG KOMFORTSÄTEN StSANO TYG KOMFORTSÄTEN XP

DINAMICA® BLACK SPORTSTOLAR XP DINAMICA® BLACK SPORTSTOLAR FR

LE MANS TYG SPORTSTOLAR FR
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FR FR  
XPERIENCE XC  

Style St  
Standard   

Tillval   



Som du själv 
vill ha det.
Det finns ett brett utbud av tillbehör till din SEAT Arona att 
välja mellan för att göra resorna och planeringen av dem 
ännu enklare. Så vad som än står på programmet, kan du 
vara säker på att vi har den utrustning du behöver.

Ta dig en närmare titt på alla exklusiva SEAT-tillbehör på 
seattillbehor.se

Skyddsöverdrag. 
Se till att hålla baksätet i din SEAT Arona fritt från revor, 
fukt och hår. Levereras med 4 remmar som fästs i 
respektive nackskydd för att skydda hela klädseln.

Skidhållare. 
Fjällsemester? Den här skidhållaren är speciellt 
konstruerad för att transportera utrustningen på ett tryggt 
och säkert sätt – perfekt för familjen. För 4-6 skidor eller 
2-4 snowboards.
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SEAT
Customization
Markera sportigheten i din SUV.

Sidoskyddslister.
Dessa raffiga och eleganta sidoskyddslister lyfter 
fram SEAT Aronas dynamiska design lite extra.

Pedaler i aluminium.
Förstärk den sportiga körkänslan
med pedaler i aluminium.
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Tekniska 
specifikationer.
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Arona.
Säkerhet Style Xperience FR
Verktygssats ● ● ●

ISOFIX– + Top Tether–förankring på baksätets ytterplatser (1+1) ● ● ●

Elektronisk Stabilititetskontrol (ESC) och låsningsfria bromsar (ABS) ● ● ●

Justerbara nackstöd bak (3 st) ● ● ●

Trumbromsar bak (endast 1,0 TGI 90) ● – –

Skivbromsar bak* ● ● ●

Trepunktsbälten fram och bak ● ● ●

Däckreparationssats ● ● ●

Centrallåssystem ● ● ●

KESSY nyckellöst system utan SAFE ○ ● ○

KESSY nyckellöst system med SAFE (kräver larm) ○ ○ ○

Parkeringsensorer bak ○ ● ●

Parkeringsassistent och Parkeringssensorer (fram och bak) med Backkamera ○ ○ ○

Front Assist inkl. nödbromsningssystem, utan ACC ● ● ●

Förar– och passagerarkrockkuddar med urkopplingsbar passagerar krockkudde ● ● ●

Sidokrockkudde fram, med krockgardin ● ● ●

Däcktryckskontroll ● ● ●

Hill hold control ● ● ●

Farthållare med fartbegränsare ● ● ●

Vindrutetorkare med intervalläge och fotosensor ● ● ●

Bältesvarnare för fram och baksäte ● ● ●

Varselljus med automatisk halvljusaktivering ● ● ●

Trötthetsvarnare ● ● ●

Lane Assist ● ● ●

Förarassistanspaket Medium:
Adaptiv farthållare ACC
Helljusassistent
I kombination med Navigation även Vägmärkesavläsning

○ ○ ○

Förarassistanspaket XL:
Adaptiv Farthållare, inkl Travel Assist
Helljusassistent
I kombination med Navigation även Vägmärkesavläsning

○ ○ ○

Exteriör Style Xperience FR
Tak i karossfärg ● ○ ○

Tak i kontrastfärg, Svart, Grå eller Vit ○ ● ●

Stötfångae bak i offroadutförande med dolt avgasutsläpp – ○ –

Kromlist under sidorutor – ● ●

16" Lättmetalfälgar Design (Brilliant Silver) ● – –

17" Lättmetallfälgar Dynamic (Brilliant Silver) – ● –

17" Lättmetallfälgar Dynamic Sport (Brilliant Silver) – – ●

17" Lättmetallfälgar Dynamic Nuclear Grey machined ○ – –

18" Lättmetallfälgar Performance Nuclear Grey machined – ○ –

18" Lättmetallfälgar Performance Cosmo Grey matt machined – – ○

18" Lättmetallfälgar Performance Black machined ○ ○ ○

18" lättmetallfälgar Performance Sport Black machined ○ ○ ○

Hjulbultar med stöldskydd ● ● ●

18" Nödreservhjul* ○ ○ ○

Eco-LED-Strålkastare med LED-varselljus ● ● ●

Baklyktor med glödlampor ● – –

LED-bakljus ○ ● ●

Dimbakljus ● ● ●

Dimljus fram med kurvljusfunktion ○ ○ ○

Full-LED-strålkastare inkl automatisk räckviddsreglering,  
LED-bakljus, interiörbelysning i fotutrymme och på mittkonsol ○ – –

Full-LED-strålkastare inkl automatisk räckviddsreglering – ○ ○

Svarta takrails ● – –

Kromade takrails – ● ●

Ytterbackspeglar lackerade i takets färg – ● ●

Mörktonade rutor från B-stolpe och bakåt ○ ○ ○

Röda bromsok och bilbälten med rött inlägg:
Röda bomsok   
Rött inlägg i trepunktsbälten fram och på samliga platser bak
Dual Ride
SEAT körprofil

– – ○

Dragkrok*:
Dragkrok, avtagbar och låsbar 
Verktygssats och domkraft 
18" nödreservhjul

○ ○ ○

* Ej tillgängligt till 1,0 TGI
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Interiör Style Xperience FR
Multifunktionsratt i läder ● ● ●

Elfönsterhissar fram och bak ● ● ●

Delat och nedfällbart baksäte ● ● ●

Dubbelt lastgolv för bagageutrymme* ● ● ●

Läslampor fram på förar- och passagerarsida ● ● ●

Belysning för fotutrymme och mittkonsol – ○ ○

Framsäten justerbara i höjdled (förare och passagerare) ● ● ●

Krompaket ● ● ●

Invändig dörr- och sidopanel med textil och dekorativa lister – ● ●

Växelspaksknopp i läder ● ● ●

Handbromsspak i konstläder ● ● ●

Sätesklädsel i svart mikrofiber, Dinamica:
Sport/komfortsäten fram 
Bagagefickor på framsätenas ryggstöd

○ ○ ○

Klimatpaket:
Climatronic med 2 zoner och Air Care 
Automatisk halvljusaktivering och kom hem/lämna hem-funktion 
Innerbackspegel, automatiskt avbländande 
Vindrutetorkare med intervallstyrning med ljus-/regnsensor

○ ● ●

Förvaringspaket:*

Dokumentfack under förarsätet 
Mittarmstöd fram med förvaringsutrymme 
Fixeringspunkter i bagageutrymme

○ ● ○

Vinterpaket:
Uppvärmda spolarmunstycken 
Sätesvärme i framsäten med separat styrning 
Ytterbackspeglar elektriskt inställbara och infällbara med uppvärmning

● ● ●

Dekorinlägg i luftutsläpp på instrumentbräda i färg:
Style: Honey Mustard  XP: Aran Green  FR: Daring Red ● ● ●

Dekorinlägg i luftutsläpp på instrumentbräda i neutral grå ○ ○ ○

Dekorringar i yttre runda luftutsläpp på instrumentbräda med belysning, 
Xperience: Vitt  FR: Rött/Vitt – ○ ○

Elektronik Style Xperience FR
Bakrutetorkare och -spolare med intervallstyrning ● ● ●
Manuellt avbländbar backspegel ● ● –

Elektronisk startspärr ● ● ●
Vindrutetorkare med intervallstyrning (fyra hastigheter) ● ● ●
Luftkonditionering ● – –

Damm- och pollenfilter ● – –

Två infällbara nycklar med fjärrkontrollsfunktion ● ● ●
Friskluftinsug med aktivtkolfilter ○ ● ●
Färddator ● ● ●
Digital Cockpit 10,25" ○ ○ ○
Mediasystem:
8,25"-pekskärm i färg 
Färddator 
6 högtalare 
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C 
Takantenn

● ● ●

Navigationssystem:
9,2” Infotainmentsystem (pekskärm i färg)
Anslutningsmöjligheter: Bluetooth / USB-C 
Full Link (Apple CarPlay, Android Auto och Mirror Link) 
Navigationssystem 
6 högtalare 
Röststyrning 
Integrerade navigationskartor med mapcare (onlineuppdatering - 1 år)

○ ○ ○

SEAT Full Link (Apple CarPlay, Android Auto och Mirror Link) ○ ○ ○
DAB – Digitalradiomottagare ● ● ●
BeatsAudio™*:
300 W-förstärkare: 6 premiumhögtalare + 1 subwoofer Inkl 18" nödreservhjul ○ ○ ○

Connectivity box (trådlös smartphoneladdare och GSM-antenn) ○ ○ ○
SEAT Connect ● ● ●
eCall - privat nödlarm ● ● ●

Tillbehör Arona.
SEAT Tillbehör Online!
I vår elektroniska tillbehörskatalog https://seattillbehor.se kan du söka  
efter tillbehör som passar din bil och även se aktuella erbjudanden.



Motorspecifikationer.
Motor 1.0 TSI 110 hk (81 kW) DSG7 1.0 TGI 90 hk (70 kW)
Cylindrar/ventiler (totalt) 3/12 3/12
Slagvolym (cm3) 999 999
Cylinderlopp och slaglängd (mm) 74,5 × 76,4 74,5 × 76,4
Kompressionsförhållande 10,5 10,5
Maximal effekt (kW (hk)/r/min) 81 (110)/5 500 66 (90)/4 500–5 800
Maximalt vridmoment (Nm/v/min) 200/2 000–3 500 160/1 900–3 500
Bränsletillförselsystem TSI-direktinsprutning TSI-direktinsprutning /CNG-MPI
Tändning Positiv tändning (elektronisk mikroprocessorstyrd tändning)
Överladdning Turboladdad Turboladdad
Bränsletyp 95 oktan CNG / 95 oktan

Prestanda
Maxhastighet (km/h) 190 178
Acceleration 0–80 km/h (s) 7,3 8,6
Acceleration 0–100 km/h (s) 10,8 13,2
Acceleration 80–120 km/h (s) 11,3 17,8
Acceleration 1 000 m (s) 32,0 35,0

Bränsleförbrukning
Blandad körning WLTP* (l/100km) 5,9 3,8 kg/100km

Koldioxidutsläpp, CO2

Blandad körning WLTP* (g/km) 135 103

Växellåda
Växellådstyp DQ200-7F MQ200-6F
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Chassi 1.0 TSI 110 hk (81 kW) DSG7 1.0 TGI 90 hk (70 kW)
Framfjädring Oberoende typ McPherson – spiralfjädrar – hydraulisk stötdämpare
Bakfjädring Halvstyv axel, spiralfjädrar och hydrauliska stötdämpare
Styrningssystem C-EPS (Column Electric Power System)
Vänddiameter (m) 10,6
Bromssystem ESC Standard (inklusive HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)
Bromstyp fram/bak Ventilerade skivbromsar fram/solida skivbromsar bak Ventilerade skivbromsar fram /trumbromsar bak
Bromsar fram (mm) Ø 276x24 Ø 276x24
Bromsar bak (mm) Ø 230X9 TB 228x42

Hjul
Fälgar 6.0JX16 ET45

6.5JX17 ET48
7JX18 ET47

6.0JX16 ET45
6.5JX17 ET48
7JX18 ET47

Däck 205/60 R16 92H
205/55 R17 91V
215/45 R18 89V

205/60 R16 92H
205/55 R17 91V
215/45 R18 89V

Mått
Karosstyp 5P
Längd/bredd/höjd (mm) 4154 / 1 780 / 1537
Hjulbas (mm) 2 566
Hjulbredd fram/bak (mm) 1 503 / 1495
Bagageutrymmets kapacitet (l) 400 282
Bränsletankens volym (l) 40 CNG: 13,8kg / Bensin: 9 liter

Vikt
Tjänstevikt med förare (kg)** 1 240 1 335
Maximal totalvikt (kg)*** 1 640–1 740 1 720
Maximal släpvagnsvikt utan bromsar (kg) 610 –
Maximal släpvagnsvikt med bromsar 12% (kg) 1 100 –

 *   Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 1 
september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och 
utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-
värdena för SEAT:s modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

 ** Den faktiska tjänstevikten kan/kommer att öka i takt med att tillvalsutrustning väljs till bilen och är individuell för varje bil. I registreringsbeviset framgår exakt vikt.
 *** Maximal totalvikt beroende på vald utrustning. I registrerinsbeviset framgår exakt vikt.



Motorer.
Bensin Style Xperience FR
1.0 EcoTSI 110 hk (81 KW) DSG7

CNG/Bensin Style Xperience FR
1.0 TGI 90 hk (66 KW) Man – –

Style XPERIENCE FR

Tak
Kaross

Tak
Kaross

Tak
Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy 
White

Magnetic 
Tech

Midnight 
Black

Candy White
Pure Red – – –
Asphalt Blue
Cliff Grey – – – –
Magnetic Tech
Midnight Black
Urban Silver – – –
Sapphire Blue
Nevada White – – –
Desire Red – – –

Backspeglar i karossfärg Backspeglar i takets färg

Exteriörfärger.
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Mått.



SEAT Trygghet
Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig 
lugn och trygg med ditt bilköp. Därför har vi tagit fram 
SEAT Trygghet, ett generöst paket som medföljer utan 
extra kostnad när du finansierar din SEAT genom SEAT 
Financial Services.

I paketet ingår fri service i 3 år/4 500 mil*, och assistans 
i 3 år som komplement till den 3-åriga nybilsgarantin 
(3år/9 000 mil*). Enklare än så blir det knappast att 
njuta av ett bekymmersfritt bilägande i din SEAT. 

* Det som infaller först.

Ett tryggt köp.

Läs mer på seat.se/trygghet
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Billån eller leasing med garanterat restvärde.
Vår bilfinansieringen följer bilens värdeminskning vilket ger dig en lägre 
månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.
Väljer du vår finansiering ingår service i 3 år upp till 4 500 mil och du får 
även rabatt på SEAT Försäkringen.
Allt på en faktura och betalning per månad.

 
Kombinera körglädje med trygghet.
SEAT Försäkring är precis vad den heter. En försäkring som  tagits fram av 
SEAT. För SEAT. Du får alltid bra pris och din bil tas om hand av experter 
som kan den utan och innan – tryggt och säkert.

Gå in på seatbilforsakring.se eller ring 0770-110 221.

Leasa, låna, köpa och 
försäkra din SEAT.

Läs mer på  seat.se/finansiering Läs mer på seat.se/garanti



Move to ZERO, SEAT’s miljöförklaring
 Klimatförändring.   Resurser.   Luftkvalitet.   Miljööverensstämmelse.

4646



Miljöinformation.

SEAT Eco Drive Profile
Körläget ECO modifierar olika motor- och väx-
ellådsparametrar för att minska förbrukningen 
och utsläppen, så du kan köra mer miljöfokuserat.

Återvunna och förnybara material
Användning av förnybara material (bomull, 
gummi och cellulosa) och återvunna material 
(plaster) i olika delar i bilen.

Aerodynamik
Förbättrade aerodynamiska egenskaper tack 
vare optimerad design av karossen, fälgar och 
kylsystemet.

Strålkastare
Främre strålkastare med 100% LED-teknik, och 
vissa varianter av baklyktor med inkluderad 
LED-teknik, minskar bilens elförbrukning avse värt 
samtidigt som de är effektivare och har längre livs-
längd.   

Tillverkningsprocessen
Återanvändning av slammet som genereras vid 
lackeringen som grundmaterial vid byggande av 
asfalterade vägar gör att vi kan minska mängden 
avfall som genereras i våra produktiva processer 
och minska användningen av grundmaterial för 
konstruktionen. Delar av den värme som avges vid 
förbränningsprocessen för torkugnarna i lacke-
ringsavdelningen används för luftkonditioneringen, 
processbad och absoptionskylar, vilket också bidrar 
till att spara energi.  

Däck
Däck med lågt rullmotstånd ger en minskning 
av rullmotståndskoefficienten.

Kaross
Genom att använda höghållfasta stål och varm-
pressning har vi kunnat minska gods tjockleken 
och vikten utan att försämra prestandan.

Säten
Användandet av PUR-skum minskar utsläppen 
av flyktiga organiska föreningar ("VOC") i 
kupén med upp till 50%.

Motorer
TGI-motorer kan köras i princip uteslutande på 
gas (CNG) med endast en 9 liter bensin tillgäng-
ligt. Dessa motorer kan köras på biogas vilket 
kan bidra med minskning av CO2 utsläppet på 
upp till 80% (well to wheel). 



Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får  

du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. SEAT bedriver kontinuerlig 

produkt utveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-

åter försäljare förser dig gärna med mer information. Bilarna på bilderna i broschyren kan vara 

extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se. 
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