Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SEAT Alhambra.
Informativni cenik za modelsko leto 2020.
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

DIZEL

BENCIN

Motor

Menjalnik

Koda

1.4 TSI 110kW (150KM)

6-stopenjski ročni

711*GX

1.4 TSI 110kW (150KM)

6-stopenjski DSG

711*GY

2.0 TDI 110kW (150KM)

6-stopenjski ročni

711*5X

2.0 TDI 110kW (150KM)

6-stopenjski DSG

2.0 TDI 130kW (177KM)
2.0 TDI 130kW (177KM)
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REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

XCELLENCE SIETE

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

29.725

31.650

30.855

33.320

32.529

34.818

33.929

32.011

33.137

32.209

34.759

33.837

711*5Y

34.778

33.732

36.401

35.360

6-stopenjski DSG

711*6Y

36.479

35.315

38.107

36.942

7-stopenjski DSG 4Drive

711*6T

39.542

38.207

41.212

39.882

V primeru nakupa z gotovino ali na financiranje, povprašajte za dodatne prihranke pri pooblaščenem trgovcu SEAT.
MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
Vsa vozila imajo vključeno Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Več o Podaljšanem jamstvu Porsche Slovenija si lahko preberete v brošuri objavljeni na seat.si ali povprašajte pri pooblaščenem trgovcu z vozili SEAT.

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SERIJSKA OPREMA: REFERENCE.
Opis opreme
Števci in
prikazovalniki

Opis opreme
Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik na instrumentni plošči Premium

Zaklepanje vozila

Daljinsko centralno zaklepanje

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov

Varnost

Opozorilnik za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj (zvočno opozorilo in lučka)

Notranjost / design Dekorativni elementi Volcano Grey

Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samozatemnitve

Asistenčni sistemi

Sprednji varnostni blazini (za voznika in sovoznika), možnost izklopa sovoznikove varnostne
blazine, varnostna blazina za zaščito voznikovih kolen

Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
Tempomat
Sistem za nadzor prometa Front Assist (+ funkcija samodejnega zaviranja v sili City Emergency
Braking System), brez ACC

Stranski varnostni blazini spredaj in varnostni zavesi
Sedeži

Večfunkcijska kamera: Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist in senzor za
mrtvi kot Blind Spot Detection
• Blind spot monitor and lane keeping

system

Voznikov sedež nastavljiv po višini
3 posamični zadnji sedeži z vzdolžnim pomikom, nastavitvijo naslonov ter funkcijo “Easy Fold”
(2. vrsta)

Ostalo

Dekorativni elementi v črni barvi

• Večfunkcijska kamera (za Lane Assist)

Drsna stranska vrata zadaj

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC

Elektronska otroška blokada na zadnjih vratih z upravljanjem z voznikovega mesta

Elektromehanski servo volan z dinamičnim krmiljenjem (Servotronic)

Predal na armaturni plošči brez pokrova

Zunanjost /
funkcije

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali

Voznikov sedež Standard

Sprednja brisalca z nadzorom za prekinitev + senzor za dež

Možnost odpiranja prtljažnih vrat iz notranjosti vozila

Notranjost /
funkcije

Naslon za roke spredaj

Snemljiv prtljažni rolo

12v vtičnica (2x)

Odsevnik na notranji strani sprednjih vrat

Klimatska naprava

Samodejna klimatska naprava Climatronic; 3-področna, z gumbi za upravljanje v 2. vrsti

Podvozje

• Samodejna klimatska naprava Climatronic z regulacijo udarnega tlaka brez CFC-ja,
z možnostjo upravljanja tudi v 2. vrsti
• Sprednja brisalca z nadzorom za prekinitev + senzor za dež
Volanski obroč

Večfunkcijski volanski obroč

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Navigacijski sistem
• Radijski navigacijski sistem
• Navigacijski sistem
• Bluetooth
• Brez glasovnega upravljanja
• Kartica SD s kartografijo Evrope
• 8 zvočnikov
• Vzvratna kamera
• USB (tip A, 1x)
• Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik na instrumentni plošči
• MapCare (Brezplačen download osvežitev kartografije do max 5 let)

Kolesa / platišča

16” jeklena platišča Urban
Samotesnilne pnevmatike 205/60 R16 96H x1

Stekla

Laminirano vetrobransko steklo in okence za VIN številko vozila
Dodatno zatemnjena stranska stekla

Luči

Dvojna halogenska žarometa
Funkcija dnevnih luči + funkcija Coming Home
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SERIJSKA OPREMA: STYLE.
Opis opreme
Števci in
prikazovalniki

Opis opreme
Stekla

Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik na instrumentni plošči Premium
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov

Dodatno zatemnjena stranska stekla

Notranjost / design Kromirani elementi v notranjosti

*

Dekorativni elementi Black It Up

*

Luči

Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition

Zaklepanje vozila

Daljinsko centralno zaklepanje

Tempomat

Varnost

Opozorilnik za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj (zvočno opozorilo in lučka)

Sistem za nadzor prometa Front Assist (+ funkcija samodejnega zaviranja v sili City
Emergency Braking System), brez ACC

Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samozatemnitve
Sprednji varnostni blazini (za voznika in sovoznika), možnost izklopa sovoznikove
varnostne blazine, varnostna blazina za zaščito voznikovih kolen

Večfunkcijska kamera: Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist in
senzor za mrtvi kot Blind Spot Detection

Stranski varnostni blazini spredaj in varnostni zavesi

• Blind spot monitor and lane keeping system

Sedeži

Ročna nastavitev višine voznikovega in sovoznikovega sedeža, električna nastavitev
naklona voznikovega sedeža

*

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC

Električna nastavitev ledvenega dela voznikovega sedeža

*

Elektromehanski servo volan z dinamičnim krmiljenjem (Servotronic)

3 posamični zadnji sedeži z vzdolžnim pomikom, nastavitvijo naslonov ter funkcijo “Easy
Fold” (2. vrsta)

• Večfunkcijska kamera (za Lane Assist)
Podvozje
Zunanjost /
funkcije

Dvojna halogenska žarometa
Funkcija dnevnih luči + funkcija Coming Home

Usnjena prestavna ročica in ročica ročne zavore
Asistenčni sistemi

Laminirano vetrobransko steklo in okence za VIN številko vozila

Zložljivi zunanji ogledali s parkirno pozicijo (pri vožnji vzvratno)

*

Električno nastavljivi, zložljivi in ogrevani zunanji ogledali
Črni strešni levi

Ostalo

Naslon za roke spredaj

Klimatska naprava

Samodejna klimatska naprava Climatronic; 3-področna, z gumbi za upravljanje v 2. vrsti

*

Drsna stranska vrata zadaj

*

Elektronska otroška blokada na zadnjih vratih z upravljanjem z voznikovega mesta

Sprednja brisalca z nadzorom za prekinitev + senzor za dež
Notranjost /
funkcije

Dekorativni elementi v črni barvi

Predal na armaturni plošči s pokrovom

*

Voznikov sedež Standard

12v vtičnica (3x)

Možnost odpiranja prtljažnih vrat iz notranjosti vozila
Snemljiv prtljažni rolo

• Samodejna klimatska naprava Climatronic z regulacijo udarnega tlaka brez CFC-ja,
z možnostjo upravljanja tudi v 2. vrsti

Odsevnik na notranji strani sprednjih vrat

Volanski obroč

Usnjen večfunkcijski volanski obroč

Pokrita shranjevalna predala na tleh v drugi vrsti

*

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Navigacijski sistem

2 senčnika na zadnjih steklih

*

• Radijski navigacijski sistem

Elektronska ročna zavora in funkcija Auto Hold

*

Style Siete

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC

**

• Bluetooth

Parkirna krmilna asistenca Park Assist

**

• Glasovno upravljanje

Sedeži v 3. vrsti 2+3+2

**

• Navigacijski sistem

• Kartica SD s kartografijo Evrope
• 8 zvočnikov
• Vzvratna kamera
• USB (tip A, 1x)
• Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik na instrumentni plošči
• MapCare (Brezplačen download osvežitev kartografije do max 5 let)
Kolesa / platišča

* Dodatno k REFERENCE.
** Dodatno k STYLE.

16” aluminijasta platišča Design 48/1

*

Samotesnilne pnevmatike 215/60 R16 95H

*

Vijaki Tatcham

*
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Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

SERIJSKA OPREMA: XCELLENCE.
Opis opreme
Števci in
prikazovalniki

Opis opreme
Kolesa / platišča

Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik na instrumentni plošči Premium
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov

Notranjost / design Kromirani elementi v notranjosti

*

Dekorativni elementi Metal Eye

*

Stekla

*

Luči

Asistenčni sistemi

Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition

Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

*

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC

Sistem zaklepanja in zagona brez ključa Kessy

Varnost

Opozorilnik za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj (zvočno opozorilo in lučka)

Sedeži

Električno nastavljivi, zložljivi in ogrevani zunanji ogledali
*

Sprednja brisalca z nadzorom za prekinitev + senzor za dež
Notranjost /
funkcije

Naslon za roke spredaj

Klimatska naprava

Samodejna klimatska naprava Climatronic; 3-področna, z gumbi za upravljanje v 2. vrsti
• Samodejna klimatska naprava Climatronic z regulacijo udarnega tlaka brez CFC-ja,
z možnostjo upravljanja tudi v 2. vrsti
• Sprednja brisalca z nadzorom za prekinitev + senzor za dež

Volanski obroč

Usnjen večfunkcijski športni volanski obroč z logotipom Xcellence

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Navigacijski sistem

Ostalo

12v vtičnica (3 x)

*

*

*

Predal na armaturni plošči s pokrovom
Voznikov sedež Sport comfort

*

Sovoznikov sedež Sport comfort

*

Možnost odpiranja prtljažnih vrat iz notranjosti vozila

• Glasovno upravljanje

Snemljiv prtljažni rolo

• Kartica SD s kartografijo Evrope

Odsevnik na notranji strani sprednjih vrat

• 8 zvočnikov

Pokrita shranjevalna predala na tleh v drugi vrsti

• Vzvratna kamera

2 senčnika na zadnjih steklih

• USB (tip A, 1x)

* Dodatno k Style.
** Dodatno k Xcellence

*

Zložljivi mizici na naslonjalih sprednjih sedežev
Ročna nastavitev višine voznikovega in sovoznikovega sedeža, električna nastavitev
naklona voznikovega sedeža
Električna nastavitev ledvenega dela voznikovega sedeža
3 posamični zadnji sedeži z vzdolžnim pomikom, nastavitvijo naslonov ter funkcijo
“Easy Fold” (2. vrsta)
Paket Chrome

Elektronska otroška blokada na zadnjih vratih z upravljanjem z voznikovega mesta

• Bluetooth

• MapCare (brezplačen download osvežitev kartografije do max 5 let)

*

Kromirani dekorativni elementi
2 držali za pijačo v vsaki vrsti (2+2+0), 2 dodatni držali v primeru 7 sedežev (2+2+2),
sprednji držali s pokrovom
Drsna stranska vrata zadaj

• Navigacijski sistem

• Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik na instrumentni plošči

Poklopni naslon sovoznikovega sedeža (zložljiv v mizo)
Predal pod sprednjima sedežema

Kromirani strešni letvi in obrobe stekel

• Radijski navigacijski sistem

• Sredinski naslon za roke spredaj

*

Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samozatemnitve
Sprednji varnostni blazini (za voznika in sovoznika), možnost izklopa sovoznikove
varnostne blazine, varnostna blazina za zaščito voznikovih kolen
Stranski varnostni blazini spredaj in varnostni zavesi

Zložljivi zunanji ogledali s parkirno pozicijo (pri vožnji vzvratno)
Kromirani strešni letvi

Dvojna halogenska žarometa

Zaklepanje vozila

Elektromehanski servo volan z dinamičnim krmiljenjem (Servotronic)
Zunanjost /
funkcije

Laminirano vetrobransko steklo in okence za VIN številko vozila

Funkcija dnevnih luči + funkcija Coming Home

• Večfunkcijska kamera (za Lane Assist)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj

*

Dodatno zatemnjena stranska stekla

Tempomat
Sistem za nadzor prometa Front Assist (+ funkcija samodejnega zaviranja v sili City
Emergency Braking System), brez ACC
Večfunkcijska kamera: Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist in
senzor za mrtvi kot Blind Spot Detection
• Blind spot monitor and lane keeping system

Podvozje

*

Vijaki Tatcham

Usnjena prestavna ročica in ročica ročne zavore
Dekorativne letve na pragovih vrat

17” aluminijasta platišča Dynamic 48/2
Samotesnilne pnevmatike 225/50 R17 98H x1

Elektronska ročna zavora in funkcija Auto Hold
Xcellence Siete

Biksenonska žarometa +naprava za pranje žarometov + funkcija dinamičnih smernih
žarometov Adaptive Front-Lighting System

**

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC

**

Sedeži v 3. vrsti 2+3+2

**

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.
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PAKETI DODATNE OPREME.
Opis

STREŠNI SISTEMI
Predal v stropnem delu
• Veliki predal za shranjevanje v stropnem delu
Električno panoramsko strešno okno
• Panoramsko strešno okno

NOTRANJOST / DESIGN
Oblazinjenje Alcantara, športna sprednja sedeža, ogrevana
Na voljo le s črno notranjostjo.
Osvetlitev dela pri nogah, brez predalov pod sprednjima
sedežema, brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
• Oblazinjenje Alcantara
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• Voznikov sedež Sport comfort
• Sovoznikov sedež Sport comfort
• Paneli vrat v umetnem usnju
• Osvetlitev dela pri nogah
ASISTENČNI SISTEMI
Parkirni senzorji spredaj in zadaj
• Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (+ funkcija samodejnega zaviranja
v sili City Emergency Braking System), za ACC High
• Večfunkcijski volanski obroč
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (+ funkcija samodejnega zaviranja
v sili City Emergency Braking System), za ACC High
• Večfunkcijski volanski obroč
Parkirna krmilna asistenca Park Assist (vključuje parkirne
senzorje spredaj in zadaj in OPS)
• Park assist
 Serijsko

 Opcijsko

Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PRC

Ni na voljo s PTC











138

PTC

Ni na voljo s PPH in/ali PRC

−









935

PLT

Ni na voljo s PFQ, PFR in PI0

−









675

PK2

Optični parkirni sistem (OPS)
Ni na voljo s PK5.





−





490

PAC

Vključuje Front Assist
Vključuje sprednjo mrežo hladilnika
v hotstamping tehniki (za Ref in
Style)











520

PAC

Vključuje Front Assist
Vključuje sprednjo mrežo hladilnika
v hotstamping tehniki (za Ref in
Style)

−

−







205

PK5

Ni na voljo s PK2

−









382

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

ZUNANJOST / FUNKCIJE
Samodejno uravnavanje višine podvozja na zadnji premi
• Zadnje blaženje
• Sprednje blaženje
Črni strešni letvi
• Strešni letvi, črni
Zložljivi zunanji ogledali s parkirno pozicijo (pri vožnji vzvratno)
• Električno nastavljivi, zložljivi in ogrevani zunanji ogledali
NOTRANJOST / FUNKCIJE
Sistem Easy Open (virtualni pedal)
• Električno odpiranje prtlažnih vrat z virtualnim pedalom
• Električna drsna stranska vrata zadaj
Stranski varnostni blazini zadaj
• Stranski varnostni blazini spredaj in zadaj in varnostna zavesa
Paket za kadilce
• Pepelnik spredaj in zadaj
Električna drsna stranska vrata zadaj + električno odpiranje
prtljažnih vrat
• Električno odpiranje prtljažnih vrat
• Električna drsna stranska vrata zadaj
Voznikov sedež z masažno in spominsko funkcijo, oba sprednja
sedeža električno nastavljiva in brez predalov spodaj, brez
možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
• Električno nastavljiva sprednja sedeža v ledvenem delu, masažna
funkcija voznikovega sedeža
• Brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
Voznikov sedež z masažno in spominsko funkcijo, oba sprednja
sedeža električno nastavljiva, ogrevana in brez predalov spodaj,
brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
Osvetlitev dela pri nogah.
• Brez predalov pod sprednjima sedežema
• Električno nastavljiva sprednja sedeža, voznikov s spominsko funkcijo
• Brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, električno nastavljivi, poklopni in
ogrevani
• Električno nastavljiva sprednja sedeža v ledvenem delu, masažna
funkcija voznikovega sedeža
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• Osvetlitev dela pri nogah

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PAE

Ni na voljo s PUK, PFR in/ali PFQ











545

PRN







−

−

218

PFM











240

−









1.332

PAR











218

PFU











25

PHB

Obvezno s PQC ali PQS
Ni na voljo s PCD

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

PCD

Ni na voljo s PHB

−









1.035

PL4 Style

Obvezno z WL1
Ni na voljo s PLT

−





−

−

188

PL4
Xcellence

Ni na voljo z WL1 in/ali PLT

−

−

−





188

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Oblazinjenje Alcantara, športna sprednja sedeža, ogrevana.
Na voljo le s črno notranjostjo. Voznikov sedež z masažno in
spominsko funkcijo, brez predalov pod obema sprednjima
sedežema, brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža.
Osvetlitev dela pri nogah.
• Brez predalov pod sprednjima sedežema
• Oblazinjenje Alcantara
• Električno nastavljiva sprednja sedeža, voznikov s spominsko funkcijo
• Brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, električno nastavljivi, poklopni in
ogrevani
• Električno nastavljiva sprednja sedeža v ledvenem delu, masažna
funkcija voznikovega sedeža
• Paneli vrat v umetnem usnju
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• Osvetlitev dela pri nogah
Usnjeno oblazinjenje, športna sprednja sedeža, ogrevana.
Voznikov sedež z masažno in spominsko funkcijo, brez predalov
pod obema sprednjima sedežema, brez možnosti poklopnega
sovoznikovega sedeža. Osvetlitev dela pri nogah.
• Brez predalov pod sprednjima sedežema
• Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla spredaj
• Električno nastavljiva sprednja sedeža, voznikov s spominsko funkcijo
• Sistem za pranje sprednjih luči
• Brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
• Osvetlitev dela pri nogah
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• Sovoznikov sedež Sport comfort
• Voznikov sedež Sport comfort
• Usnjeno oblazinjenje
• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, električno nastavljivi, poklopni in
ogrevani
• Električno nastavljiva sprednja sedeža v ledvenem delu, masažna
funkcija voznikovega sedeža
• Paneli vrat v umetnem usnju
Dodatni grelnik (ogrevanje mirujočega vozila) in ogrevana
sprednja sedeža
• Dodatni grelnik (na gorivo) z daljinskim upravljalnikom
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)

 Serijsko

 Opcijsko

8

Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PL8

Ni na voljo s PL4

−

−

−





860

PI0

Ni na voljo s PL4, PLT in/ali PL8

−

−

−





2.470

PPH

Ni na voljo s P7B

−









1.307

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Koda paketa

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - AVDIO IN NAVIGACIJA
DAB - Digital Audio Broadcasting
• Digitalni radijski sprejem
Ojačevalnik mobilnega signala preko zunanje antene
• Telefonski sistem Comfort
• Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik
• SD-kartica s kartografijo Evrope
• Bluetooth
• Navigacijski sistem
• Kamera za vzvratno vožnjo (tip 2)
• Navigacijski sistem MIB2 Standard PQ (EU/ROW)

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - RAZŠIRITEV
FULL LINK (Mirror Link + Apple Car Play + Google Automotive Link)
• Vhod Aux-In (1x) / USB (1x)
• MirrorLink
• Naslon za roke spredaj
FULL LINK (Mirror Link + Apple Car Play + Google Automotive Link)
• MirrorLink
• Naslon za roke spredaj

 Serijsko

 Opcijsko

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PND











210

PB2











247

PMK
Reference



−

−

−

−

171

PMK

−









171

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opomba

9

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

KOLESA / PLATIŠČA
18” aluminijasta platišča AKIRA
• Aluminijasta platišča 7.5J x 18
• Športno podvozje
• Vijaki z zaščito proti kraji
• Samotesnilne pnevmatike 225/45 R18 95W xl
• Športno vzmetenje spredaj
17” aluminijasta platišča Dynamic 17” 48/3 Black
• Aluminijasta platišča 7J x 17
• Samotesnilne pnevmatike 225/50 R17 98H x1
• Vijaki z zaščito proti kraji
17” aluminijasta platišča Dynamic 17” 48/3 Black
• Aluminijasta platišča 7J x 17
• Samotesnilne pnevmatike 225/50 R17 98H x1
• Vijaki z zaščito proti kraji
17” aluminijasta platišča Dynamic 17” 48/1 Atom
• Aluminijasta platišča 7J x 17
• Samotesnilne pnevmatike 225/50 R17 98H x1
• Vijaki z zaščito proti kraji
17” aluminijasta platišča Dynamic 17” 48/1
• Aluminijasta platišča 7J x 17
• Samotesnilne pnevmatike 225/50 R17 98H x1
• Vijaki z zaščito proti kraji
17” aluminijasta platišča Dynamic 17” 48/1
• Aluminijasta platišča 7J x 17
• Samotesnilne pnevmatike 225/50 R17 98H x1
• Vijaki z zaščito proti kraji
Set za popravilo pnevmatike Tyre Fit (vstavljen v talni boks v drugi
vrsti na sovoznikovi strani)
• Set za popravilo pnevmatik
• Talni boks v drugi vrsti
Celoletne pnevmatike
• Celoletne pnevmatike 205/60 R16 96H x1
Pnevmatike (ne celoletne)
• Samotesnilne pnevmatike 215/60 R16 95H
18” aluminijasta platišča Performance
• Aluminijasta platišča 7.5J x 18
• Samotesnilne pnevmatike 225/45 R18 95W xl

 Serijsko

 Opcijsko

10

Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PUK

Ni na voljo s PAE, PDC, PDJ, PFQ
in/ali PFR

−









973

PUG

Ni na voljo s PG0 in/ali PJV

−





−

−

577

PUG

Ni na voljo s PG0 in/ali PJV

−

−

−





170

PUF

Ni na voljo s PG0 in/ali PDJ

−





−

−

637

PUB

Ni na voljo s PG0 in/ali PDJ



−

−

−

−

852

PUB

Ni na voljo s PG0 in/ali PDJ

−





−

−

646











54

PY9

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

PJV

Le za 16’’
NI na voljo za 2.0 TSI DSG, 2.0 TDI
177KM ročni in DSG Ni na voljo s PG0







−

−

160

PG0

Le za 16”
Ni na voljo s PJV



−

−

−

−

Brez
doplačila

−

−

−





1.114

PUM

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Koda paketa

LUČI
Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
• Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
Biksenonska žarometa +naprava za pranje žarometov + funkcija
dinamičnih smernih žarometov Adaptive Front-Lighting System
• Žarometi s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
• Sistem za pranje sprednjih luči
Asistenca High Beam Assist
• Asistenca High Beam Assist z avtomatskim vklopom/izklopom dolgih luči

ZAKLEPANJE VOZILA
Kessy brez funkcije Safe
• Sistem zaklepanja brez ključa Kessy brez funkcije Safe
Kessy s funkcijo Safe
• Sistem zaklepanja brez ključa Kessy+ funkcija Safe

VARNOST
Alarm
• Protivlomni alarmni sistem, notranji nadzor, hupa in zaščita pred vleko,
brez stikala za notranji nadzor

 Serijsko

 Opcijsko

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PWD











244

PXE

−









1.050

PDR

−









133

PQS

−









403

−









403











277

PQC

PAS

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opomba

11

Obvezno s PAS

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

SEDEŽI
Sedeži v 3. vrsti 2+3+2
Opozorilnik za nepripete varnostne pasove
Stranska sedeža v 2. vrsti s funkcijo Easy Entry
Sedeža v 3. vrsti z ISOFIX/TopTether in tekstilnimi preprogami
(naročilo in dobava preko Accessories)
• 7 sedežev (2+3+2)
• Opozorilnik za nepripete varnostne pasove
P7A+PH2
• 7 sedežev (2+3+2)
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• Dodatni grelnik (na gorivo) z daljinskim upravljalnikom
• Opozorilnik za nepripete varnostne pasove
P7A+PH2
• 7 sedežev (2+3+2)
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• Dodatni grelnik (na gorivo) z daljinskim upravljalnikom
• Opozorilnik za nepripete varnostne pasove
2 integrirana otroška sedeža
• 2 integrirana otroška sedeža
1 integrirani otroški sedež
• 1 integrirani otroški sedež

 Serijsko

 Opcijsko

12

Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

P7A

Ni na voljo s P7B, PH2 in/ali PPH











832

P7B

−



−



−

2.137

P7B

−

−



−



1.313

W5N











435

W4N











218

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Koda paketa

TRANSPORTNI SISTEMI
Vlečna kljuka
• Vlečna kljuka
Prtljažni paket: varnostna mreža v prtljažniku (navpična),
pritrdilna garnitura, mreža za prtljago
• Ločevalna mreža v prtljažniku
• Mreža za prtljago v prtljažnem prostoru
• Pritrdilna garnitura
Shranjevalni paket: predal na armaturni plošči s pokrovom,
predal pod voznikovim sedežem, držalo za pijačo v 2. vrsti,
predal za sončna očala, naslon za roke spredaj, zložljiv
sovoznikov sedež, sprednja sedeža z nastavitvijo višine in
ledvene opore
• Držala za pijačo
• Zložljivi mizici na naslonjalih sprednjih sedežev
• Sprednja sedeža nastavljiva po višini (ročno)
• Sprednja sedeža nastavljiva v ledvenem delu (ročno)
• Sovoznikov sedež popolnoma zložljiv (v mizo)
• Armaturna plošča Standard
• Predal pod voznikovim sedežem
• Naslon za roke spredaj

 Serijsko

 Opcijsko

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

WGR











837

PCP











272

PST



−

−

−

−

382

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Opomba

13

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

OSTALO
Paket FR-Line: 18” aluminijasta platišča Akira Grey (v atomsko
sivi), logotip FR na sprednji mreži hladilnika in na vratih
prtljažnika, zunanji ogledali v atomsko sivi, stranske nalepke.
črna notranjost, oblazinjenje Alcantara v črni barvi z rdečimi
šivi, osvetlitev dela pri nogah, usnjen volanski obroč z logotipom
FR, sprednja pragova z logotipom FR, predpražniki z rdečo
obrobo (naročilo preko Accessories: 5sedežev: 7N5863011C
LOE, 7N5863011D LOE), pokrovček za ključ z logotipom FR Line
(naročilo preko Accessories: 000087013AR (stara oblika),
000087013AT (nova oblika) oz. za vozilo z električnimi vrati:
7N5087013B)
• Usnjen večnunkcijski volanski obroč
• Samotesnilne pnevmatike 225/45 R18 95W xl
• Osvetlitev dela pri nogah
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• FR Line
• Dekorativni vstavki
• Nalepke FR
• Logotipi FR
• Oblazinjenje FR
• Aluminijasta platišča 7.5J x 18
• Paneli vrat: penasta folija, imitacija usnja
• Pragovi vrat FR
Paket FR-Line brez stranskih nalepk
• Usnjen večnunkcijski volanski obroč
• Samotesnilne pnevmatike 225/45 R18 95W xl
• Osvetlitev dela pri nogah
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• FR Line
• Dekorativni vstavki
• Logotipi FR
• Oblazinjenje FR
• Aluminijasta platišča 7.5J x 18
• Paneli vrat: penasta folija, imitacija usnja
• Pragovi vrat FR

 Serijsko

 Opcijsko

14

Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PFR

Ni na voljo s PI0, PLT, PL8, PUG, PUK
in/ali PUM

−

−

−





1.130

PFQ

Ni na voljo s PI0, PLT, PL8, PUG, PUK
in/ali PUM

−

−

−





1.130

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Zimski paket I: ogrevana sprednja sedeža, naprava za pranje
žarometov, ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
• Sistem za pranje sprednjih luči
• Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla spredaj
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
SEAT Drive Profile + Dinamično uravnavanje podvozja DCC + 18”
aluminijasta platišča Akira
• Aluminijasta platišča 7.5J x 18
• Zadnje blaženje
• Vijaki z zaščito proti kraji
• Samotesnilne pnevmatike 225/45 R18 95W xl
• Sprednje blaženje
• Možnost izbire voznega profila SEAT Drive Profile “Drive select”
SEAT Drive Profile + Dinamično uravnavanje podvozja DCC
• Zadnje blaženje
• Sprednje blaženje
• Možnost izbire voznega profila SEAT Drive Profile “Drive select”
Paket Chrome
• Kromirani strešni letvi
• Kromirane obrobe stranskih stekel
Usnjeno oblazinjenje: električno nastavljiva (12 nastavitev
s spominsko funkcijo) in ogrevana sprednja sedeža, usnjeno
oblazinjenje (spredaj in zadaj) v črni barvi (JJ) ali črni/barvi
konjaka (XY), osvetlitev dela pri nogah, sistem za pranje
žarometov, ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla,
brez predalov pod sprednjima sedeža, brez možnosti
poklopnega sovoznikovega sedeža
• Brez predalov pod sprednjima sedežema
• Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla spredaj
• Električno nastavljiva sprednja sedeža, voznikov s spominsko funkcijo
• Sistem za pranje sprednjih luči
• Brez možnosti poklopnega sovoznikovega sedeža
• Osvetlitev dela pri nogah
• Ogrevana sprednja sedeža (ločena nastavitev)
• Električno nastavljiva sprednja sedeža v ledvenem delu
• Voznikov sedež Sport comfort
• Sovoznikov sedež Sport comfort
• Usnjeno oblazinjenje
• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, električno nastavljivi, poklopni in
ogrevani
• Paneli vrat v umetnem usnju

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

PW1

Ni na voljo z WL1











383

PDJ

Ni na voljo s PJV, PUB, PUF, PUG,
PUK, PAE, PFQ, PFR in/ali PUM

−









1.988

PDC

Ni na voljo s PAE in/ali PUK

−









1.016

−









545

−









2.285

PIB

WL1

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Ni na voljo s PW1

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Opis

Tehnični paket I: pomik sovoznikovega zunanjega ogledala
proti tlem pri vzvratni vožnji (parkirna funkcija), vtičnica 230V
(v kombinaciji z WH1)
• 230-V pretvornik in vtičnica
• Zunanji ogledali: s spominsko funkcijo, električno nastavljivi, poklopni in
ogrevani
• Vhod Aux-In (1x) / USB (1x)

JAMSTVO
Podaljšano jamstvo za 5. leto
Podaljšano jamstvo za 5. in 6. leto

 Serijsko

 Opcijsko
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Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

STYLE SIETE

XCELLENCE

XCELLENCE SIETE MPC* v EUR

WD3

Ref: obvezno s PK2
Style: obvezno s PK2/PK5











286
















440
880

9Z3
6XQ
UI5

SI5
SI6

− Ni na voljo

MPC* = priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Sestavi si svojo SEAT Alhambro.
KONFIGURATOR

Odpelji SEAT Alhambro na testno vožnjo.
TESTNA VOŽNJA

Preveri ugodno ponudbo za SEAT Alhambro.
AKCIJSKA PONUDBA

Cenik veljaven od: 1. 9. 2019.

Brezplačna Asistenca SEAT
Asistenca SEAT - jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah, ko z vozilom zaradi okvare ostanete na cesti. Manjša popravila bomo
opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš SEAT za vožnjo pripravljen v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom.
Tako boste mobilni tudi takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo SEAT.
24 ur na dan lahko pokličete na brezplačno številko klicnega centra:

080 19 40 (ali iz tujine: +386 1 582 51 02)

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene.
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
Specifična kombinirana poraba goriva in izpuh CO2: 6,7 - 5,2 l/100 km in 166 - 135 g/km. Navodila o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov SEAT, so brezplačno na
voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu SEAT in na www.seat.si. Dne 01. 09. 2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni
preskusni postopek za lahka vozila (WLTP). Zaradi prehoda na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v tem ceniku zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem
standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani www.seat.si, oz. pri pooblaščenem trgovcu SEAT
Datum izdaje 1. 9. 2019
Št. izdaje 2019/2

Proizvajalec: SEAT S.A., Španija
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana

