
TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT SERVICE

ZÁŽITKY NA DOSAH



ORIGINÁLNE, KVALITNÉ, 
CENOVO VÝHODNÉ. 
SEAT EKONOMICKÉ BALÍKY.
Doprajte tu najvyššiu kvalitu originálu aj vášmu vozidlu, hoci už 
možno nie je najmladšie. Ekonomicky výhodné diely z kvalitných 
materiálov v zaujímavom cenovom zvýhodnení a prvotriedny 
výkon kvalifikovaného servisného personálu.
S nami bude vaša cesta spoľahlivá a bezpečná v každom smere.   

zľavu na Ekonomicky 
výhodný diel SEAT

zľavu na prácu kvalifikovaného 
servisného personálu

Platí pre všetky vozidlá vyrobené do 31. 12. 2012.

VÝMENA OLEJA 
V DSG PREVODOVKE

PRACHOVÉ A PEĽOVÉ
FILTRE

20 % 10 %

SEAT EKONOMICKÉ BALÍKY 
ZAHŔŇAJÚ:

-20 %  / -10 %

-20 %  / -10 %
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VÝMENA OLEJA 
V DSG PREVODOVKE

PREDNÉ TLMIČE
NÁRAZOV

ZADNÉ TLMIČE
NÁRAZOV

VÝMENA ČELNÉHO 
SKLA

Zľava na diel platí iba v prípade montáže v autorizovanom servise 

SEAT. Zľavy sa vzťahujú na produkty uvedené na stranách 2–3. 

Zoznam zúčastnených prevádzok nájdete na www.seat.sk.

-20 %  / -10 % -20 %  / -10 %

-20 %  / -10 %



NECHAJTE VÁŠ SEAT
VOĽNE DÝCHAŤ.

KOMPLETNÝ (VEĽKÝ) SERVIS A PLNENIE KLIMATIZÁCIE:

/ napojenie na systém

/ odsatie starého oleja a zbytku chladiva

/ vákuovanie systému

/ podtlakový test tesnosti

/ naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom

/ test tlaku a funkcie klimatizácie

/ meranie účinnosti chladenia

/ tlač protokolu o naplnení klimatizácie

/ výmena peľového a prachového filtra

/  vyčistenie vetracích šácht, výparníka klimatizácie SEAT Originálnymi prípravkami 

(D 600100A2, D 600100M1)

Čistý vzduch je základom všetkého, dokonca aj 
pri jazde autom. To platí dvojnásobne pred začiatkom 
dovolenkovej sezóny, kedy vašu klimatizáciu 
čaká najväčší nápor. Čím je vaša cesta dlhšia, 
tým je „dobrá  klíma“ v aute dôležitejšia. 

Znečistená klimatizácia môže mať priamy vplyv nielen na zdravotný stav posádky 

vozidla, ale v extrémnych prípadoch vie aj bezprostredne ohroziť plynulosť 

a bezpečnosť jazdy. Zvýšené koncentrácie peľu vo vozidle môžu spôsobiť slzenie očí 

a kýchanie u alergikov. Zvýšená koncentrácia prachu, sadzí a mikroorganizmov môže 

viesť k zvýšenej únave vodiča, čo v konečnom dôsledku môže zapríčiniť zníženie 

koncentrácie za volantom. 

Najjednoduchšou cestou, ako zachovať vhodnú klímu vo vašom vozidle, 

je SEAT Originálny servis klimatizácie.  Skontrolujeme vám celkový prevádzkový 

TIP

Nezanedbajte pravidelnú starostlivosť o vašu klimatizáciu. Zvlášť, keď ju 

môžete mať tak výhodne! Objednajte sa u vášho SEAT partnera a využite 

akciu na peľové a prachové filtre a Originálne čistiace prípravky.

zľava na Ekonomicky 
výhodný diel SEAT

zľava na prácu 
spojenú s jeho 
výmenou

20 % 10 %

+

-20 %  / -10 %

Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste 
ich k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 

FINANCOVANIE 
S 0% ÚROKOM

Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste 
ich k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 

BONUS 
AŽ 2 990 ◊

Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste 
ich k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 

BALÍKY VÝBAV 
ZADARMO

Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste ich 
k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 

6 ROKOV 
ZÁRUKA

BALÍK ZADARM

O

ÚROK

ROKOV ZÁRUKA BONUS

ROKOV ZÁRUKA BALÍK ZADARM

O

ÚROK
BONUS

ÚROK

ROKOV ZÁRUKABALÍK ZADARM

O BONUS

ROKOV ZÁRUKA BALÍK ZADARM

O

ÚROK

BONUS
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Platí pre všetky vozidlá vyrobené 
do 31. 12. 2012.

stav a funkčnosť klimatizácie, vydezinfikujeme a vyčistíme všetky potrebné 

komponenty klimatizačného systému a v prípade potreby vymeníme peľový 

a prachový filter. Kompletný servis klimatizácie odporúčame vykonávať 

pravidelne každých 12 mesiacov.       

Aby ste vy a vaše vozidlo mohli zase voľne dýchať. 
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Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste 
ich k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 

FINANCOVANIE 
S 0% ÚROKOM

Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste 
ich k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 

BONUS 
AŽ 2 990 ◊

Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste 
ich k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 

BALÍKY VÝBAV 
ZADARMO

Využite všetky štyri žolíky a ušetrite! Prineste ich 
k svojmu predajcovi ešte dnes a získajte 
nový SEAT s extra výhodami. 
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TECHNOLOGY TO ENJOY

UŽ ČOSKORO

NOVÝ SEAT ATECA
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Každé ročné obdobie so sebou prináša výkyvy počasia, ktoré vplývajú 

nielen na vás, ale aj na vaše vozidlo. Doprajte mu preto preventívnu 

prehliadku SEAT CHECK po zime, aby ste mali istotu, že môžete 

pokojne vyraziť s úsmevom za letnými dobrodružstvami. 

Za 9 €* (vrátane DPH) vám skontrolujeme 18 najdôležitejších 

bodov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť vášho vozidla a upozorníme 

vás na prípadné nedostatky!

Skontrolujeme vám:

Záver kontroly potvrdíme aj pri skúšobnej jazde. 

Objednajte sa na SEAT CHECK už dnes! Tešíme sa na vás.

€ 9*
VRÁTANE DPH

NA NEDOSTATKY, KTORÉ ODHALIL NÁŠ 
CHECK, POUŽITE JEDNODUCHO ŠEK!

SEAT CHECK
Vozidlo skontrolované. 
Môžete vyraziť na cesty.

›››

/  motor

/  spojku

/  prevodovku

/  pohon nápravy

/ pneumatiky

/ brzdovú kvapalinu, účinnosť brzdenia

/ brzdové rozvody, brzdové hadičky

/ brzdové kotúče, obloženia

/ výfukový systém

/ podvozok, teleso nápravy

/ tlmiče pruženia

/ riadenie

/ karosériu

/ osvetlenie

/ ostrekovanie skiel, svetiel a stierače

/ čelné sklo

/ batériu

/ povinnú výbavu

* ŠPECIÁLNA PONUKA: 
PRE ČLENOV CLUB SEAT 5 € VRÁTANE DPH
maximálna odporúčaná cena

TECHNOLOGY TO ENJOY

UŽ ČOSKORO

NOVÝ SEAT ATECA
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SEAT ORIGINÁLNE 

NÁBOJE A LOŽISKÁ 

NÁBOJOV KOLIES

Ak sa dostane do ložiska vlhkosť, jemný 

prach alebo vytečie mazivo, znehodnotí sa. 

Obvykle vás na tento jav upozorní zvýšená 

hlučnosť. Kvalitné Originálne ložiská SEAT 

zaručujú správnu a bezhlučnú rotáciu 

kolesa aj pri vysokých rýchlostiach. 

Podmienky použitia šeku:

Šek platí na max. 4 ks 

SEAT Originálnych nábojov 

a Originálnych ložísk nábojov kolies 

(predné aj zadné).

Zľava platí na SEAT Originálne diely. 

Zľavu na diely je možné využiť iba 

v prípade montáže v autorizovanom 

servise SEAT.

Platí pre vozidlá vyrobené 

do 31. 12. 2012. UŠETRITE 20 %

SEAT SERVICE

Číslo šeku: 7

Číslo šeku: 7

SEAT SERVICE

ŠEKOVÁ KNIŽKA 2016
ŠEK, KTORÝ PLATÍ VÁM!

HODNOTA ŠEKOV 500 €*

Číslo šekovej knižky: S16

TECHNOLOGY TO ENJOY

Pre zákazníka s VIN číslom:

* Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.



ORIGINÁLNY ZÁKLADNÝ STREŠNÝ NOSIČ
Základný strešný nosič je vyrobený z hliníka, ľahko 

a jednoducho sa montuje, disponuje uzamykateľným 
systémom s ochranou proti krádeži a vďaka jeho 

aerodynamickému tvaru výrazne redukuje hluk pri 
náraze vetra. A teraz si môžete vybrať ten najideálnejší 

presne pre váš model vozidla.

ORIGINÁLNY STREŠNÝ BOX
S dvojitými plastovými stenami, odolný voči 

poveternostným vplyvom.
Objem: 450 l. Hmotnosť boxu: 18 kg. 

Rozmery: 160 x 100 x 44 cm. 
Maximálne zaťaženie: 50 kg.

Obj. číslo: 000071180A

pre SEAT IBIZA 6P1, nie je vhodný pre autá s panoramatickou strechou

pre SEAT IBIZA SC 6P5

pre SEAT IBIZA ST 6P8, pre autá s pozdĺžnymi nosníkmi

pre SEAT IBIZA ST 6P8, aj pre autá s panoramatickou strechou

pre SEAT LEON 5F1 od MR 13

pre SEAT Leon SC 5F5 od MR 13

pre SEAT LEON ST 5F8 / EXPERIENCE / CUPRA od MR 14

pre SEAT TOLEDO od MR 13

pre SEAT ALHAMBRA 10> s pozdĺžnymi nosníkmi, strieborný / T-Nut

Obj. číslo

6J0071151

6J3071151

6J8071100

6J8071100A

5F0071100

5F0071100A

5F9071101

6JA071151

7N5071151

SO SEAT-OM
ZA LETOM.
Vyrazte za dobrodružstvom.

Využite v maximálnej miere úložný potenciál, ktorý ponúka váš 

SEAT. Vďaka širokej ponuke praktických transportných riešení 

budete môcť odteraz pohodlne zbaliť na cesty za dobrodružstvom 

seba i svoju rodinu. V interiéri vozidla tak zostane o to viac 

priestoru pre vašich pasažierov. Na jar či v lete – celoročne… 

Stačí si len vybrať!
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pre SEAT IBIZA 08>, SEAT IBIZA SC

pre SEAT Ibiza ST

pre SEAT LEON 13>, SEAT LEON SC 13>

pre SEAT LEON ST 14>

pre SEAT Toledo 13>

pre SEAT ALHAMBRA 10>, 5-MIESTNA

pre SEAT ALHAMBRA 10>, 7-MIESTNA

ORIGINÁLNA ČISTIACA SADA 
Sada obsahuje:

/  300 ml čistič kokpitu – sprej
/  300 ml odstraňovač hmyzu

/  300 ml interierový čistič
/  špongia na umývanie auta

/  bavlnená handrička
Obj. číslo: 000096354B

STREŠNÝ NOSIČ BICYKLA
Aerodynamický hliníkový rám na prepravu bicykla 

s bezpečnostným zámkom proti krádeži.
Montuje sa na základný strešný nosič. 

Obj. číslo: 6L0071128A

ORIGINÁLNA ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Je praktickým doplnkom vášho vozidla v akomkoľvek počasí. Chráni 

batožinový priestor pred nečistotami a vlhkosťou pri preprave všetkých druhov 
tovaru. Je vyrobená tak, aby presne kopírovala tvar dna batožinového priestoru 

vášho vozidla. Je nenáročná na údržbu, stačí ju len vybrať, mimo priestoru 
vozidla opláchnuť prúdom vody a nechať vyschnúť. Čisto, sucho, Originálne!

 

Obj. číslo

6J0061201

6J8061201

5F0061205

5F9061205

6JA061170

7N5061170

7N5061170A

Informácie o cenách Originálneho príslušenstva nájdete na www.seat.sk alebo u vášho autorizovaného servisného 
partnera. Ponuka platí od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016 alebo  do vypredania zásob.

SEAT ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TERAZ O 20 % VÝHODNEJŠIE

Obrázky sú ilustračné. Zmena cien a tovarov vyhradená. Za chyby sadzby a tlače nepreberáme záruku.



ŠEK,
KTORÝ PLATÍ VÁM.

Šeková knižka SEAT 2016 obsahuje množstvo zliav na Originálne diely 

a Originálne príslušenstvo SEAT v celkovej hodnote až 500 €. Navyše 

máte možnosť zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny.  

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť a navštívte vášho Volkswagen 

servisného partnera čo najskôr! 

SEAT  vám prináša Šekovú knižku SEAT na rok 2016. 
Špeciálna ponuka pre majiteľov starších vozidiel.

Podmienky použitia šeku:

Bianco šek je možné využiť 

na opätovnú kúpu jedného 

zvýhodneného produktu z vašej 

Šekovej knižky počas roka 2016.

Na diely zahrnuté v Bianco šeku 

platia rovnaké podmienky, ktoré 

sa viažu k jednotlivým šekom 

v tejto Šekovej knižke. Bianco 

šek je možné využiť iba jedenkrát 

v priebehu roka 2016.

BIANCO ŠEK

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ BRZDOVÉ 

KOTÚČE

SEAT ORIGINÁLNE

TYČKY RIADENIA 

A ČAPY RIADENIA

SEAT ORIGINÁLNE

STIERAČE A AERO 

STIERAČE

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ TLMIČE 

PRUŽENIA

SEAT ORIGINÁLNE

ZADNÉ BRZDOVÉ 

KOTÚČE

SEAT ORIGINÁLNA 

SPOJKOVÁ SADA

SEAT ORIGINÁLNE

ZADNÉ TLMIČE 

PRUŽENIA

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ BRZDOVÉ 

PLATNIČKY

SEAT ORIGINÁLNE

ROZVODY

SADA ZIMNÝCH 

PNEUMATÍK 

CONTINENTAL

SEAT ORIGINÁLNE

NÁBOJE A LOŽISKÁ 

NÁBOJOV KOLIES

SEAT ORIGINÁLNE

ZADNÉ BRZDOVÉ 

PLATNIČKY

SEAT ORIGINÁLNA

ŠTARTOVACIA 

BATÉRIA

SADA LETNÝCH 

PNEUMATÍK 

CONTINENTAL

SEAT ORIGINÁLNE

GUĽOVÉ ČAPY A TYČKY 

STABILIZÁTORA

SEAT SADA ZIMNÝCH 

KOMPLETNÝCH KOLIES

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

SEAT SERVICE
Číslo šeku: 17

SEAT ORIGINÁLNE

PREDNÉ BRZDOVÉ 

KOTÚČE

Kvalita súčiastok zohráva pri brzdení 

rozhodujúcu úlohu. SEAT Originálne 

brzdové kotúče sú odolné voči trhlinám 

a spoľahlivo reagujú aj pri extrémnych 

situáciách (horúčavy, mrazy, silné 

namáhanie). Vyberte si to najlepšie 

pre vašu bezpečnosť.

Číslo šeku: 1

Číslo šeku: 1

Podmienky použitia šeku:

Šek platí na max. 2 ks (pravý 

a ľavý) SEAT Originálnych predných 

brzdových kotúčov.

Zľava platí na SEAT Originálne diely. 

Zľavu na diely je možné využiť iba 

v prípade montáže v autorizovanom 

servise SEAT.

Platí pre vozidlá vyrobené 

do 31. 12. 2012.
UŠETRITE 20 %

SEAT SERVICE

  

Súťažte so Šekovou knižkou!

Vyplňte kontaktné údaje a okrem vašej osobnej šekovej knižky 

získavate aj možnosť súťažiť o skvelé ceny! Vaša šeková knižka 

obsahuje unikátne číslo, ktoré je uvedené na každom šeku. 

Čím viac šekov využijete, tým sa vaša šanca na výhru zvyšuje. 

Pri uplatnení šeku sa automaticky zaraďujete do súťaže o: 

/ 2x  SEAT s plnou nádržou na víkend 

 a SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 250 €

/ 2x  SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 150 € 

/ 2x  SEAT Originálne príslušenstvo v hodnote 100 €

›››

ORIGINÁLNE, KVALITNÉ A ZÁROVEŇ CENOVO VÝHODNÉ. 
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-20%

-20%
-20%

-25 %

-20%

-25%

-25%

-15%

-15 %

-25% -25%
-20%-20%

-15%

-15%

-15%

SEAT ORIGINÁLNE
BRZDOVÉ KOTÚČE

SEAT ORIGINÁLNE
NÁBOJE A LOŽISKÁ 
NÁBOJOV KOLIES

SEAT ORIGINÁLNA
SPOJKOVÁ SADA

SEAT SADA ZIMNÝCH 
KOMPLETNÝCH 
KOLIES

SEAT ORIGINÁLNE
ROZVODY

SADY LETNÝCH 
A ZIMNÝCH PNEUMATÍK 
CONTINENTAL

SEAT ORIGINÁLNE
ŠTARTOVACIE BATÉRIE

SEAT ORIGINÁLNE
STIERAČE A AERO 
STIERAČE

SEAT ORIGINÁLNE
BRZDOVÉ PLATNIČKY

SEAT ORIGINÁLNE
GUĽOVÉ ČAPY A TYČKY 
STABILIZÁTORA

SEAT ORIGINÁLNE
TLMIČE PRUŽENIA

SEAT ORIGINÁLNE
TYČKY RIADENIA 
A ČAPY RIADENIA



SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie v tejto brožúre majú preto len informatívny charakter. SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácií v čase vydania tejto publikácie 

(03 2016), najnovšie informácie vám poskytne váš SEAT partner. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené v tejto brožúre môžu 

odlišovať od skutočnosti. Vozidlo a všetky jeho časti, ako aj Originálne náhradné diely, boli skonštruované v súlade s právnymi predpismi, ktoré zabezpečujú 

minimalizáciu vplyvov na životné prostredie – použitím recyklovaných/recyklovateľných materiálov a opatreniami realizovanými na dosiahnutie primeranej 

recyklácie pre zachovanie a zlepšenie environmentálnej kvality.

Katalóg obsahuje maximálne odporúčané ceny vrátane DPH. Ponuka platí od 1. 4. 2016 do 31. 8. 2016 alebo do vypredania zásob. Zmena cien vyhradená.

www.seat.sk

SEAT SERVICE

Váš SEAT partner

SEAT odporúča

Sme španielsky temperamentní, nemecky precízni. Sme vášniví perfekcionisti. Naše technológie vzbudzujú emócie. 
Sme nežní a zábavní zároveň. Dávame dizajnu zmysel. Prinášame technológiu do života. Voláme to TECHNOLOGY TO ENJOY. 
My sme SEAT.

AudiSlovenskoSEAT.Slovensko


