
Ateca SEAT





Vart är du 
på väg?

Jordklotet står aldrig stilla. Inte du heller. Istället för problem 
ser du möjligheter, istället för rutin tar du chansen att prova 
något nytt. Var nyfiken. Utmana dig själv.

Det gör nämligen vi. SEAT kommer från Barcelona. Stadens 
puls och färger inspirerar oss. Kreativiteten och optimismen 
som känns på gatorna finns i vårt DNA. Vi finns inte bara för 
att du ska ta dig från A till B, utan för att du ska kunna göra det 
på ett sätt som du själv bestämmer. Så var vill du åka idag?



Lev stort

SEAT Ateca är samma fantastiska SUV som tidigre, 
med ny design och mer robust utstrålning. Den är ska-
pad för ett liv utanför det invanda, ett liv som leder dig 
in på nya vägar. Den ger dig möjligheter och frihet  
- med sportig design och avancerad teknik, som tar 
dig bortom det gamla vanliga. Med SEAT Ateca kan du 
upptäcka mer, se mer, uppleva mer.





Kylaren är större och 19-tums lättmetallfälgarna AERO ger bättre 
vägegenskaper och prestanda. Avgasrören är diskret dolda i 
svart och namnteckningen på bakluckan antyder att Ateca inte 
är en SUV som andra. Det är en bil med självförtroende, redo att 
ta dig på nya äventyr.

Visa vem du är
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Sätt din personliga prägel på SEAT Ateca. Med  
XPERIENCE-dekor får du skandinavisk känsla och en 
touch av nordisk design med dörrpaneler och mitt-
konsol med finish i ljust trä. Och låt solen flöda ge-
nom det generösa soltaket.

Som du vill



Ju mer du ser, desto mer vet du. SEAT:s navigationssystem med 
9,2-tumsskärm har tre sektioner, som är lätta att överblicka samtidigt 
som du kan koncentrera dig på trafiken. Med 100% LED-belysning 
fram och bak kombinerar du dessutom stil och effektivitet.

Världen väntar på dig
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Kunskap är makt

Onlinetjänsterna i SEAT CONNECT håller dig i kontakt med omvärlden. Du kan slappna av och känna 
dig säker bakom ratten samtidigt som du kopplar upp dig via radion eller SEAT:s navigationssystem, 
kundportalen på nätet eller SEAT CONNECT-appen.

OBS! Tillgång till SEAT CONNECT-tjänster kan variera beroende på land, bil och utrustningsnivå.

Fjärråtkomst.
Ha kontroll på bilen var du än är. Med din 
smartphone kan du se var den är parkerad, 
hur mycket bränsle som är kvar och ställa in  
temperaturen i kupén innan du låser upp. 

Online infotainment. 
När du är uppkopplad öppnas nästan oänd-
liga möjligheter. Du kan räkna ut avstånd till 
nästa resmål, få trafikinformation i realtid 
och hitta parkeringsplatser.

Säkerhet & Service. 
Nödsamtal och vägassistans online gör det 
lättare att känna sig trygg bakom ratten. 
Med full uppkoppling, hela tiden och överallt 
slipper du oroa dig.



Med lite hjälp från din bil

Climacoat. 
Den eluppvärmda vindrutan hjälper 
dig året runt. På vintern ser den till att 
frosten försvinner på tre minuter.  
På sommaren reflekterar den solen 
och minskar störande reflexer. Tempe-
raturen inne i bilen förblir behaglig 
samtidigt som luftkonditioneringens 
energiförbrukning minskar. Allt för en 
skönare och säkrare bilresa.
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Rattvärme. 
Skönare och tryggare för ökad  
säkerhet även när det är iskallt.



Assistanssystemet Pre-Crash. 
När Pre-crash assistans förutser en kollision 
spänns bilbältena och rutorna stängs auto-
matiskt.



Kör utan bekymmer

Det finns mer än någonsin att hålla koll på i trafiken numera. 
Därför är SEAT Ateca utrustad med den senaste tekniken och 
funktioner som ökar säkerheten. Allt för att du ska kunna kon-
centrera dig på det viktigaste: att köra bil.

Travel Assist. 
Total kontroll finns bara en knapptryckning bort. Travel 
Assist kombinerar den adaptiva farthållaren (ACC) 
med Lane Assist, som håller dig i rätt fil - och säger till 
om inte händerna är på ratten.

Förutseende adaptiv farthållare. 
Den halvautomatiska körassistenen reglerar hastigheten i förhål-
lande till trafiken, t ex i en bilkö, och håller dig i rätt fil. Med hjälp av 
navigationssystemet och vägmärkesavläsning ser Predictive ACC 
till att du håller rätt hastighet.
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XPERIENCE.



 

Redo för äventyr?
För vissa är bilen bara ett transportmedel, för andra handlar 
bilkörning om att ge sig ut på äventyr. Vi anar att du tillhör den 
senare kategorin. Därför finns utrustningpaketet XPERIENCE 
med robust kylare och silverfärgad frontspoiler, som förstärker 
den dynamiska designen. I kupén ger Nordic-interiören med 
eleganta sömmar och dekorativa detaljer komfort som 
hemma, även när du är på väg långt därifrån.

Ut i det fria
Sudda ut gränsen mellan inne och 
ute. Det generösa glastaket släpper 
in maximalt med naturligt ljus och 
framhäver den eleganta interiören.

Klara, färdiga, kör
Det spelar ingen roll vilken väg du väl-
jer, SEAT Ateca har ett körläge som 
passar. Välj Off-road, Snow eller Sport 
så anpassas motorns respons, styr-
ningen, innerbelysningen och motor-
ljudet till vägförhållandena.



Ännu vassare
Helgjuten stötfångare i Cosmo Grey 
med racinginspirerade avgasrör.

Kolla grrrrrillen
Man får bara en chans att göra ett första intryck. 
Den kraftfulla kylargrillen visar vägen.

Optimera prestandan med utrustningspaketet FR, som gör 
din SEAT Ateca ännu piggare och starkare. Den sportiga 
designen ingår också, med dekordetaljer i Cosmo Grey, 
präglad tygklädsel, dynamiska blinkers, dubbla avgasrör 
med kromdetaljer och lättmetallfälgar.

På era platser...



FR.



EXCLUSIVE 19"  
36/5 AERO NUCLEAR GREY MACHINED
XP

19"
EXCLUSIVE 19"  
36/4 NUCLEAR GREY MACHINED
XP

Fälgar.
18"

PERFORMANCE 18"
36/2 NUCLEAR GREY MACHINED
XP

PERFORMANCE 18"  
BRILLIANT SILVER 
XP

PERFORMANCE 18" 
BRILLIANT SILVER 
FR

PERFORMANCE 18" 
36/3 COSMO GREY MACHINED
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/9 COSMO GREY MACHINED¹
FR



XPERIENCE XP  
FR FR

Standard   
Tillval   

 
¹ Med dekorativa inlägg

19"
EXCLUSIVE 19"  
36/7 COSMO GREY MACHINED¹
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/10 GLOSSY BLACK 
FR

EXCLUSIVE 19"  
36/6 AERO COSMO GREY MACHINED
FR



XPERIENCE XP  
FR FR

¹ Solid
² Metallic

*Sidobackspeglar  
i Cosmo Grey för FR

Färger.

BILA WHITE¹ XP NEVADA WHITE²  XP  FR  XP  FRMAGIC BLACK²BRILLIANT SILVER²  XP GRAPHITE GREY²  XP  FR

VELVET RED² XP  FRLAVA BLUE²  XPDARK CAMOUFLAGE²  XP  FR ENERGY BLUE¹  XP  FR





SVART¹ LÄDERKLÄDSEL (BL+WL1) XP TYGKLÄDSEL NILO / DINAMICA® SVART (BM) FR

TYGKLÄDSEL NORDIC / DINAMICA® BLACK (BL) XP

Klädsel.

 SVART¹ DINAMICA® KLÄDSEL (BL+PL7) XP



XPERIENCE XP  
FR FR

Standard   
Tillval   

¹ Söm i mörk silver förXP
² Söm i Lava röd för FR

SVART² DINAMICA® KLÄDSEL (BM+PL7) FR

SVART² LÄDERKLÄDSEL (BM+WL1) FR
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Tillbehör.
Skidräcke. 
Maximera vintern. Ta med upp till sex par skidor eller fyra 
snowboards. Skidräcket har gummidynor som skyddar utrust-
ningen när du kör.

Takbox. 
Stora planer? Våra stryktåliga takboxar finns från 400 till 460 
liter och klarar upp till 50 kg. Det dubbla öppningssystemet gör 
det enkelt att komma åt det du behöver. Lätt att montera på 
lasthållarna, även med soltak. Smidigt när packningen behöver 
mer plats.

Cykelhållare.
Dags för två hjul istället för fyra? Med cykelhållare med tillsats 
på dragkroken kan du ta med upp till tre cyklar. Den passar 
även för elcyklar och uppfyller våra kvalitetskrav. Hållaren kan 
lutas, så att det blir lättare att lasta och lasta av cyklarna.  
Perfekt när du är sugen på att sätta dig på sadeln.

För lokalt monterade tillbehör se, seattillbehor.se



Målen för SEAT´s tekniska utveckling och miljöarbete. 
 Värna om vårt klimat.  Sparande av naturresurser.  Skydda hälsan.



Miljöinformation.

Luftkvalitet
Dieselmotorerna är försedda med ett optime-
rat reningssystem som ytterligare sänker  
utsläppen av kväveoxider (AdBlue med SCR 
teknik)

HVO100
Alla våra dieselmotorer kan tankas på HVO100 
https://www.seat.se/mobilitet/hvo.html

SEAT Eco Drive Profile
Läget ECO modifierar olika motor- och  
växellådsparametrar för att minska förbruk-
ningen och utsläppen så att du kan köra mer 
miljöfokuserat

Däck
Lågfriktionsdäcken ger i snitt 
20% lägre rullmotstånd

 Belysning
100% LED-belysning runt om minskar  
bilens elförbrukning avsevärt samtidigt 
som den är effektivare och har längre  
livslängd än konventionell belysning

Tystare kupé
Alla versioner av bilen är försedda med ett 
dubbelt tätningssystem som minskar ljud-
nivån och ökar komforten ombord.

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

Förnybara och återvunna material 
Flitigt användande av förnybara material, t.ex. 
bomull, naturgummi och cellulosa och av åter-
vunnet material, som plast, runt om i bilen.

Motorer
Tack vare en modulbaserad produktion, 
minskas antalet komponenter och hjälp-
system – motorerna till Ateca är upp till 
30% lättare vilket bidrar till bättrre effektivi-
tet och minskar förbrukningen. 
Och akustiska förbättringar på alla våra 
motorer gör dem ännu tystare.



Mått.

* Måttet skiljer mellan olika storlekar på hjul





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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