Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

SEAT Arona.
SEAT Arona.
Informativni cenik za modelsko leto 2020.

1

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

CNG

DIZEL

BENCIN

Motor

Menjalnik

Koda

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

Redna cena MPC* v EUR

15.990

17.895

18.732

1.0 TSI 70kW (95KM)

5-stopenjski ročni

KJ7*CV

1.0 TSI 85kW (115KM)

6-stopenjski ročni

KJ7*KX

18.630

19.470

19.523

1.0 TSI 85kW (115KM)

7-stopenjski DSG

KJ7*KZ

20.066

20.907

20.988

1.5 TSI EVO 110kW (150KM)

6-stopenjski ročni

KJ7*LX

1.6 TDI 70kW (95KM)

5-stopenjski ročni

KJ7*GV

1.6 TDI 70kW (95KM)

7-stopenjski DSG

KJ7*GZ

1.0 TGI 66kW CNG (90KM)

6-stopenjski ročni

KJ7*MX

20.700

19.655

18.544

20.595

21.415

22.010

22.830

19.493

20.330

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.
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SERIJSKA OPREMA: REFERENCE.
Opis opreme
Zunanjost / design

Opis opreme
Črni strešni letvi

Kolesa / platišča

Zunanje kljuke in ogledali v črni barvi

• Pokrovi koles

Halogenske zadnje luči
Obrobe stranskih stekel v črni barvi

16’’ jeklena platišča Urban 26/1
• Pnevmatike 205/60 R16 92H

Luči

Notranjost / design Paneli vrat v PVC

Dvojna halogenska žarometa s halogenskimi dnevnimi lučmi
Funkcija dnevnih luči DRL s samodejnim vklopom

Armaturna plošča Reference

Nastavitev višine žarometov

Zunanjost /
funkcije

Električno nastavljivi zunanji ogledali

Zaklepanje vozila

Zadnja meglenka

Varnost

Notranjost /
funkcije

Notranje vzvratno ogledalo z možnostjo zatemnitve

• ESC

Dvojno dno v prtljažnem prostoru

• Sistem za nadzor prometa Front Assist

Zložljijva polica v prtljažnem prostoru

• Omejevalnik hitrosti

Bralni lučki za voznika in sovoznika

• Varnostni blazini spredaj (voznik+sovoznik) z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne blazine

Po višini nastavljiv voznikov sedež

• Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa

Električni pomik stekel spredaj in zadaj

• Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control

Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi

• 3-točkovni varnostni pasovi,zadnja zunanja z ECE nalepko

Filter AirCare

• Opozorilo za nepripete varnostne pasove

Ročna klimatska naprava

• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev (s fotosenzorjem)

Volanski obroč

Večfunkcijski volanski obroč

• Senzor za svetlobo

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Paket Cool & Sound

• Potovalni računalnik Medium

• Media System Colour 6,5’’

• Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah

• 6,5’’ barvni zaslon na dotik

• 3 vzglavniki zadaj

• 4 zvočniki

• Samodejni vklop dnevnih luči

• Bluetooth

• Sidrišča ISOFIX + Top Tether na zunanjih zadnjih sedežih (1+1)

Klimatska naprava

• Vhod Aux-In (1) in priključek USB (1)
• Večfunkcijski volanski obroč
• Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium
• Strešna antena AM/FM s sistemom proti kraji
• Brez CD/DVD za navigacijo

Daljinsko centralno zaklepanje
Paket Varnost EU28

Bobnaste zavore zadaj
Sedeži

Oblazinjenje Reference

4

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

SERIJSKA OPREMA: STYLE.
Opis opreme
Zunanjost / design

Opis opreme
Črni strešni letvi
Zunanje kljuke in ogledali v barvi vozila

*

Halogenske zadnje luči

Asistenčni sistemi

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

• 6 zvočnikov
• Bluetooth

Paket Interior Chrome s kromiranimi poudarki notranjosti

*

• Vhod Aux-In (1) in priključek USB (1)

Osvetlitev dela pri nogah

*

• Usnjen večfunkcijski volanski obroč

LED-ambientna osvetlitev

*

• Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium

Usnjena prestavna ročica

*

• Strešna antena AM/FM s sistemom proti kraji

Ročica parkirne zavore oblečena v usnje

*

Armaturna plošča Style (pobarvana)

*

Paket Driver

*

Zunanjost / funkcije Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali
Notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve

16’’ aluminijasta platišča Design 26/1
• Pnevmatike 205/60 R16 92H

Luči
*

Sprednji meglenki

*

Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek
Paket Light

*

*

• Dvojna halogenska žarometa z LED-dnevnimi lučmi
Nastavitev višine žarometov

Zložljijva polica v prtljažnem prostoru

Zaklepanje vozila

Daljinsko centralno zaklepanje

Bralni lučki za voznika in sovoznika

Varnost

Paket Varnost EU28

Po višini nastavljiv voznikov sedež

• ESC

Električni pomik stekel spredaj in zadaj

• Sistem za nadzor prometa Front Assist
• XDS (motorji > 100KM)

Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi
*

• Tempomat in omejevalnik hitrosti

*

• Varnostni blazini spredaj (voznik+sovoznik) z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne
blazine

• Samodejna klimatska naprava Climatronic
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev + senzor za dež in svetlobo

• Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa

• Filter AirCare
Usnjen večfunkcijski volanski obroč

*

• Aluminijasta platišča Design 16’’ 26/1

Dvojno dno v prtljažnem prostoru

Paket Spring

*

• Brez CD/DVD za navigacijo
Kolesa / platišča

Zadnja meglenka

Volanski obroč

• 6,5’’ barvni zaslon na dotik

NOTRANJOST / DESIGN

• Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Klimatska naprava

• Media System Colour 6,5’’

Obrobe stranskih stekel v črni barvi

• Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition

Notranjost /
funkcije

Paket Cool & Sound

• Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control

*

• 3-točkovni varnostni pasovi,zadnja zunanja z ECE nalepko
• Opozorilo za nepripete varnostne pasove
• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev (s fotosenzorjem)
• Senzor za dež in svetlobo

*

• Potovalni računalnik Medium

*

• Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
• 3 vzglavniki zadaj
• Sidrišča ISOFIX + Top Tether na zunanjih zadnjih sedežih (1+1)
Sedeži

* Dodatno k REFERENCE.

Oblazinjenje Style
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SERIJSKA OPREMA: XCELLENCE.
Opis opreme
Zunanjost / design

Opis opreme
Kromirani strešni letvi

*

Zunanji ogledali v barvi strehe

*

LED-zadnje luči

*

Obrobe stranskih stekel v videzu aluminija

*

Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

• Bluetooth
• Vhod Aux-In (1) in priključek USB (1)

LED-ambientna osvetlitev

• Usnjen večfunkcijski volanski obroč

Usnjena prestavna ročica

• Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium
• Strešna antena AM/FM s sistemom proti kraji

Armaturna plošča Comfort

*

Oblazinjenje Xcellence

*

Paket Driver

*

• Brez CD/DVD za navigacijo
Kolesa / platišča

• Pnevmatike 205/60 R16 92H
Luči

• Tempomat z omejevalnikom hitrosti
Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali
Parkirni senzorji zadaj

Paket Light
• Dvojna halogenska žarometa z LED-dnevnimi lučmi

*

• LED-zadnje luči

• Naslon za roke spredaj

Nastavitev višine žarometov
Zaklepanje vozila

• Predala pod sprednjima sedežema
• Pritrditveni obročkiza prtljago v prtljažnem prostoru

Paket Varnost EU28

Dvojno dno v prtljažnem prostoru

• ESC

Zložljiva polica v prtljažnem prostoru

• Sistem za nadzor prometa Front Assist

Bralni lučki za voznika in sovoznika
Po višini nastavljiva voznikov in sovoznikov sedež

• XDS (motorji > 100KM)
*

• Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Električni pomik stekel spredaj in zadaj

• Varnostni blazini spredaj (voznik+sovoznik) z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne
blazine

Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi

• Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa

Paket Spring

• Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control

• Samodejna klimatska naprava Climatronic

• 3-točkovni varnostni pasovi,zadnja zunanja z ECE nalepko

• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev + senzor za dež in svetlobo

• Opozorilo za nepripete varnostne pasove

• Filter AirCare
Volanski obroč

Daljinsko centralno zaklepanje
Sistem Kessy (brez funkcije Safe)

Varnost

Notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve

Klimatska naprava

Sprednji meglenki
• Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

*

Zadnja meglenka
Shranjevalni paket

16’’ aluminijasta platišča Design 26/1
• Aluminijasta platišča Design 16’’ 26/1

• Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition

Notranjost /
funkcije

• 6,5’’ barvni zaslon na dotik

Osvetlitev dela pri nogah

Ročica parkirne zavore oblečena v usnje

Zunanjost /
funkcije

• Media System Colour 6,5’’
• 6 zvočnikov

Notranjost / design Paket Interior Chrome s kromiranimi poudarki notranjosti

Asistenčni sistemi

Paket Cool & Sound

• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev (s fotosenzorjem)

Usnjen večfunkcijski volanski obroč

• Senzor za dež in svetlobo
• Potovalni računalnik Medium
• Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
• 3 vzglavniki zadaj
• Funkcija dnevnih luči DRL s samodejnim vklopom in funkcijo Coming Home
• Sidrišča ISOFIX + Top Tether na zunanjih zadnjih sedežih (1+1)
• Senzor za dež in svetlobo
Sedeži

* Dodatno k STYLE.

Oblazinjenje Xcellence

*
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SERIJSKA OPREMA: FR.
Opis opreme
Zunanjost / design

Opis opreme
Multimedijski
sistemi - avdio in
navigacija

Kromirani strešni letvi

*

Zunanji ogledali v črni barvi, kljuke v barvi vozila

*

Vidna dvojna izpušna cev

*

Logotip FR

*

• 6 zvočnikov

LED-zadnje luči

*

• Bluetooth

Odbijača v barvi vozila s kromiranimi dodatki

*

• Usnjen večfunkcijski volanski obroč

Obrobe stranskih stekel v videzu aluminija

*

• Vhod Aux-In (1) in priključek USB (1)

Notranjost / design Paket Interior Chrome s kromiranimi poudarki notranjosti

• Brez CD/DVD za navigacijo
Kolesa / platišča

Usnjena prestavna ročica
Ročica parkirne zavore oblečena v usnje

Luči

• Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

• Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition

Paket Light
• Dvojna halogenska žarometa z LED-dnevnimi lučmi
*

• LED-zadnje luči

Zunanjost / funkcije Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali
Parkirni senzorji zadaj

*

Zaklepanje vozila

Daljinsko centralno zaklepanje

Varnost

Paket Varnost EU28

Notranje vzvratno ogledalo s funkcijo samodejne zatemnitve

• ESC

Dvojno dno v prtljažnem prostoru

• Sistem za nadzor prometa Front Assist

Zložljiva polica v prtljažnem prostoru

• XDS (motorji > 100KM)

Bralni lučki za voznika in sovoznika

• Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Po višini nastavljiva voznikov in sovoznikov sedež

• Varnostni blazini spredaj (voznik+sovoznik) z možnostjo izklopa sovoznikove varnostne
blazine

Električni pomik stekel spredaj in zadaj

• Stranski varnostni blazini in varnostna zavesa

Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi

• Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu Hill Hold Control

Paket Spring

• 3-točkovni varnostni pasovi,zadnja zunanja z ECE nalepko

• Samodejna klimatska naprava Climatronic

• Opozorilo za nepripete varnostne pasove

• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev + senzor za dež in svetlobo

• Brisalci sprednjega stekla z nadzorom za prekinitev (s fotosenzorjem)

• Filter AirCare
Usnjen večfunkcijski športni volanski obroč

*

Nastavitev višine žarometov

Zadnja meglenka

Volanski obroč

Sprednji meglenki

Paket Driver

Možnost izbire voznega profila SEAT Drive Profile

*

• Pnevmatike 205/55 R17 91V
*

• Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Klimatska naprava

17’’ aluminijasta platišča Dynamic 26/3
• Aluminijasta platišča Dynamic 17’’ 26/3

Armaturna plošča FR (pobarvana)

Notranjost /
funkcije

• 6,5’’ barvni zaslon na dotik

• Strešna antena AM/FM s sistemom proti kraji

LED-ambientna osvetlitev

Asistenčni sistemi

• Media System Colour 6,5’’

• Večfunkcijski prikazovalnik na instrumentni plošči Medium

Osvetlitev dela pri nogah

Oblazinjenje FR

Paket Cool & Sound

• Senzor za dež in svetlobo

*

*

• Potovalni računalnik Medium
• Sistem za zaznavanje tlaka v pnevmatikah
• 3 vzglavniki zadaj
• Funkcija dnevnih luči DRL s samodejnim vklopom in funkcijo Coming Home
• Sidrišča ISOFIX + Top Tether na zunanjih zadnjih sedežih (1+1)
• Senzor za dež in svetlobo
Sedeži

* Dodatno k STYLE.

Oblazinjenje FR
Sprednja športna sedeža FR

*

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019
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DODATNA OPREMA.
Opis

Koda paketa

AKCIJSKI PAKETI
Paket Style I.
Full Link
Parkirni senzorji zadaj
Shranjevalni paket
Paket Style II.
Full Link
Paket Vision
Shranjevalni paket
Paket Xcellence I.
Paket Easy
Paket Full LED
Paket Vision
Paket Xcellence II.
Paket Easy
Paket Full LED
Paket Vision Plus
Paket FR I.
SEAT Digital Cockpit
Paket Full LED
Paket Vision
18’’ aluminijasta platišča Performance 20/1
Paket FR II.
SEAT Digital Cockpit
Paket Full LED
Paket Vision Plus
18’’ aluminijasta platišča Performance 20/1
Akcijski model BeatsAudio
• Zvočniki Beats
• Zvočni sistem BeatsAudio
• Prestavna ročica oblečena v usnje
• Posebno oblazinjenje
• Ročica parkirne zavore oblečena v usnje
• Usnjen večfunkcijski volanski obroč z logotipom
• Black greenhouse
• Obloga prtljažnega prostora
 Serijsko

 Opcijsko

P21
PML
PAK
PST
P21
PML
PK5
PST
P22
PQA
PXX
PK5
P22
PQA
PXX
PCQ
P23
PFK
PXX
PK5
PUK
P23
PFK
PXX
PCQ
PUK
PBT

− Ni na voljo

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

Opomba

Obvezno s PG6.
Ni na voljo z motorji CNG.

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

MPC* v EUR

−



−

−

685
208

−



−

−

995
515

−

−



−

1.179
640

−

−



−

1.372
845

−

−

−



1.803
1.010

−

−

−



1.996
1.215

−



−

−

750
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Opis

Koda paketa

ZUNANJOST / DESIGN
Paket Summer (Style)
• Stranska zadnja stekla toplotno izolirana, temno tonirana
Paket Summer (XC, FR)
Stranska zadnja stekla toplotno izolirana, temno tonirana
Paket Red
• 3-točkovna rdeča varnostna pasova spredaj
• 3-točkovna rdeča varnostna pasova na stranskih sedežih zadaj
• 3-točkovni rdeč varnostni pas na srednjem sedežu zadaj
• Kolutne zavore zadaj
• Kolutne zavore spredaj (Geomet D)
• Rdeče zavorne čeljusti

Opomba
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REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

MPC* v EUR

PCO

−



-

-

153

PCW

−

-





153

PRQ

−

−

−



306









Brez doplačila









204









545









657

−







402

ZUNANJE BARVE
Rdeča
(9M9M)
Bela
(B4B4)

Univerzalna
Univerzalna
Kovinska

Poželjivo
rdeča
(E1E1)
Senčno
oranžna (F5)

Posebna
Streha v drugi barvi

magnetno
siva (S7)
polnočno
črna (0E)

 Serijsko

 Opcijsko

− Ni na voljo

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

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

Opis

Koda paketa

ASISTENČNI SISTEMI
Paket Driver
• Tempomat z omejevalnikom hitrosti
• Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
Paket Easy
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Sistem KESSY (brez funkcije SAFE)
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (za ACC)
Paket Easy
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Sistem KESSY (brez funkcije SAFE)
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (za ACC)
Paket Easy s funkcijo Safe
• Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
• Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika Tiredness Recognition
• Sistem KESSY (s funkcijo SAFE)
• Sistem za nadzor prometa Front Assist (za ACC)
Parkirni senzorji zadaj
• Parkirni senzorji zadaj
Paket Vision
• Parkirna krmilna asistenca Park Assist
Paket Vision
• Parkirna krmilna asistenca Park Assist
Paket Vision Plus
• Kamera za vzvratno vožnjo
• Parkirna krmilna asistenca Park Assist
Paket Vision Plus
• Kamera za vzvratno vožnjo
• Parkirna krmilna asistenca Park Assist
Paket Sentinel
• Funkcija zaznavanja mrtvega kota Blind Spot Detection
• Opozorilo na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert

 Serijsko

 Opcijsko

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

MPC* v EUR

PDK









204

PQA

−

−



−

204

PQA

−



−



460

−



−



510

PAK









255

PK5

−



−

−

562

PK5

−

−





368

PCQ

−



−

−

765

PCQ

−

−





561

WC9

−







358

PQB

− Ni na voljo

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

Opomba
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Obvezno z WAS

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

Opis

Koda paketa

NOTRANJOST / FUNKCIJE
Shranjevalni paket
• Sredinski naslon za roke spredaj
• Obročki za pritrditev prtljage v prtljažnem prostoru
• Predal pod sovoznikovim sedežem in odlagalna polica pod voznikovim
sedežem
Paket Varnost
• Protivlomni alarmni sistem, notranji nadzor, hupa in zaščita pred vleko
• Radijsko daljinsko centralno zaklepanje, nadzorovano iz notranjosti
vozila, Safelock
Zimski paket
• Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
• Ogrevane šobe za pranje spredaj
• Ogrevana sprednja sedeža, ločena nastavitev
• Po višini nastavljiva sprednja sedeža (voznik & sovoznik)

 Serijsko

 Opcijsko

Opomba

PST

WAS

WW1

− Ni na voljo

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

Ni na voljo s PQB
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REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

MPC* v EUR

−







255









205









358

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

Opis

MULTIMEDIJSKI SISTEMI - AVDIO IN NAVIGACIJA
Paket Connectivity Plus
• Navigacijski sistem
• Media System Plus 8’’
• 8’’ zaslon na dotik
• 6 zvočnikov
• Glasovno upravljanje
• Brezžični polnilnik z ojačevalnikom GSM signala Connectivity Box
• Full Link
• Vhod Aux-In (1), priključek USB (2) in reža za SD-kartico (1)
• CD (audio, MP3, WMA)
• Strešna antena za AM/FM sprejem s sistemom proti kraji
Navigacijski sistem + WLAN
• Navigacijski sistem
• Media System Plus8’’
• 8’’ zaslon na dotik
• 6 zvočnikov
• Glasovno upravljanje
• Brezžični polnilnik z ojačevalnikom GSM signala Connectivity Box
• Potovalni računalnik Medium
• Full Link in brezžična aplikacija RSE
• Vhod Aux-In (1), priključek USB (2) in reža za SD-kartico (1)
• CD (audio, MP3, WMA)
• Bralni lučki za voznika in sovoznika
• Strešna antena za AM/FM sprejem s sistemom proti kraji
Kartografija Evrope (brez Mapcare)
• SD-kartica z osvežitvijo kartografije za 1 leto
Kartografija Evrope z Mapcare
• SD-kartica z Mapecare osvežitvijo kartografije za 3 leta (2x letno = 6
osvežitev)
Digitalni kombinirani instrument SEAT Digital Cockpit
• Večfunkcijski prikazovalnik/potovalni računalnik - aktivni info zaslon Entry
FULL LINK
• Aux-In priključek in 2 USB vtičnici
Brezžična RSE aplikacija Media Control
• Brezžična aplikacija RSE
DAB - digitalni radio
• Digitalni radijski sprejem
Zvočni sistem BeatsAudio
• Zvočni sistem beatsaudio, 6 zvočnikov + 1 nizkotonski zvočnik (subwoofer)
• Zasilno rezervno kolo 18’’
• Set za zamenjavo kolesa
• Podloga v prtljažnem prostoru (design 2)

 Serijsko

 Opcijsko

11

Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

MPC* v EUR

RNA

Obvezno s PZ1/PZ2

−







740

RNB

Obvezno s PZ1/PZ2

−







840

PZ1

Obvezno z RNA









Brez doplačila

PZ2

Obvezno z RNA









102

PFK

Ni na voljo z motorjem CNG

−







350

−







175

−







102









204

−







204

PML
PMM

Obvezno z RNA

PND
PNG

− Ni na voljo

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

Ni na voljo z motorjem CNG

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

Opis

Koda paketa

KOLESA / PLATIŠČA
16’’ aluminijasta platišča Design 26/1
• Aluminijasta platišča Design 16” 26/1
• Pnevmatike 205/60 R16 92H
17’’ aluminijasta platišča Dynamic 26/1 (Style)
• Aluminijasta platišča Dynamic 17” 26/1
• Pnevmatike 205/55 R17 91V
17’’ aluminijasta platišča Dynamic 26/2 Machined (Xcellence)
• Aluminijasta platišča Dynamic 17” 26/2
• Pnevmatike 205/55 R17 91V
18’’ aluminijasta platišča Performance 20/1
• Aluminijasta platišča Performance 18” 20/1
• Pnevmatike 215/45 R18 89V
Paket Street Xcellence
• Aluminijasta platišča Performance 18” 26/1
• Pnevmatike 215/45 R18 89V
• SEAT Drive Profile
• ECO funkcija
Paket Street FR
• Aluminijasta platišča Performance 18” 26/2
• Pnevmatike 215/45 R18 89V
• SEAT Drive Profile + Dual Ride
Celoletne pnevmatike + 16’’ aluminijasta platišča (Reference)
• Celoletne pnevmatike 205/60 R16 92H
• Aluminijasta platišča Design 16” 26/1
Rezervno kolo
• Set za zamenjavo
• Manjše rezervno kolo
Celoletne pnevmatike + 16’’ aluminijasta platišča (Style, Xcellence)
• Celoletne pnevmatike 205/60 R16 92H
• Aluminijasta platišča Design 16’’ 26/1

 Serijsko

 Opcijsko

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

PJN







−

408

PUC

−



−

−

204

PUD

−

−



−

408

PUK

−

−

−



478

PZE

−

−



−

665

PZD

−

−

−



665

PJ4



−

−

−

484

PG5









52

PJ4

−





−

155

− Ni na voljo

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

Opomba

12

MPC* v EUR

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

Opis

Koda paketa

LUČI
Paket Light
• Dvojna halogenska žarometa z LED-dnevnimi lučmi
• Ambientna osvetlitev, tip 1
• Osvetlitev dela pri nogah
Zadnje luči LED
• Zadnje luči LED
Paket Full LED
• Žarometi Full LED
• Samodejna nastavitev višine žarometov (dinamično in samonastavljivo
med vožnjo)
Paket Full LED
• Žarometi Full LED
• Samodejna nastavitev višine žarometov (dinamično in samonastavljivo
med vožnjo)
Sprednji meglenki
• Sprednji meglenki s funkcijo osvetlitve pri vožnji v ovinek

 Serijsko

 Opcijsko

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

MPC* v EUR

PXK









200

PLR

−







200

PXX

−



−

−

867

PXX

−

−





607

PWD









194

− Ni na voljo

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

Opomba

13

Cenik veljaven od: 1. 11. 2019

Opis

SEDEŽI
Paneli vrat Leatherette
• Paneli vrat FR + PVC
Paket Luxe
• Športna sprednja sedeža
• Oblazinjenje v tkanini Dinamica®
• Paneli vrat v PVC
• Po višini nastavljiva sprednja sedeža (voznik & sovoznik)
• Brez mreže/žepa/pritrditvenih trakov
• Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
Paket Luxe
• Športna sprednja sedeža
• Oblazinjenje v tkanini Dinamica®
• Po višini nastavljiva sprednja sedeža (voznik & sovoznik)
• Armaturna plošča in paneli vrat v umetnem usnju (PVC)
• Brez mreže/žepa/pritrditvenih trakov
• Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
Paket Luxe
• Športna sprednja sedeža
• Oblazinjenje v tkanini Dinamica®
• Po višini nastavljiva sprednja sedeža (voznik & sovoznik)
• Armaturna plošča in paneli vrat v umetnem usnju (PVC)
• Brez mreže/žepa/pritrditvenih trakov
• Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

TRANSPORTNI SISTEMI
Predpriprava za vlečno kljuko
• Predpriprava za vlečno kljuko
Vlečna kljuka
• Zasilno rezervno kolo 18’’
• Set za zamenjavo kolesa
• Vlečna kljuka, snemljiva in z možnostjo zaklepanja

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

 Serijsko

 Opcijsko

14

Koda paketa

Opomba

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

MPC* v EUR

PIF

Ni na voljo z WL7

−

−





127

WL7 Style

Ni na voljo s PIF

−



−

−

306

WL7 XC / FR

Ni na voljo s PIF

−

−



−

459

WL7 XC / FR

Ni na voljo s PIF

−

−

−



306

PRP

Ni na voljo z motorjem CNG









153

PGR

Ni na voljo z motorjem CNG









665













244
488

SI5
SI6

− Ni na voljo

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

Sestavi si svojo SEAT Arono.
KONFIGURATOR

Odpelji SEAT Arono na testno vožnjo.
TESTNA VOŽNJA

Preveri ugodno ponudbo. Tvoja Arona. Tvoja pravila.
AKCIJSKA PONUDBA

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: 5,6 - 4,1 l/100 km in 117 - 98 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. 11. 2019
Št. izdaje 2019/4

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

