
SEAT Arona.



Crossover
je prispel.
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Bodite takšni. Pojdite tja. Vozite se s tem. V življenju
slišimo polno glasov, ki nam pravijo, kaj naj storimo.
Resnično drzni poslušajo svoj glas. Uberejo svojo 
pot. Zdaj imajo pri tem podporo. SEAT Arona je 
mestni crossover, izdelan za neustrašne. Pameten. 
Močan. Dinamičen. Tako lahko greste ven in sledite 
svoji poti. Kakršni koli že.
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Ustvarjena 
v Barceloni.

Leto 1953. V Barceloni je izdelan prvi SEAT in vsa država je  
v pogonu. Več kot 60 let pozneje še vedno skrbimo, da so  
v pogonu ljudje po vsem svetu.

Kljub temu bomo vedno ostali v Barceloni, ki se nam  
pretaka po žilah in nam nudi navdih za vsako vozilo, ki ga 
izdelamo. (50 odstotkov energije, ki jo uporabimo za vozila,  
je neposredno pridobljene s špansko sončno svetlobo.)  
To je mesto, ki se nikoli ne ustavi. Mi pa tudi ne. Zakaj?  
Ker morate biti na stotih mestih naenkrat.
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Svet je poln možnosti. Z vozilom 
SEAT jih lahko zlahka izkoristite. 
Načrtujete svojo pot. Izberete svoje 
cilje. Se prosto gibljete skozi 
nenehno spreminjajoče se življenje.

Kar koli želite. Kakor koli želite. 
Kadar koli. In kjer koli. To je 
prefinjenost na preprost način.  
Ker verjamemo, da nič ne sme biti 
zapleteno. To še zlasti velja za 
mobilnost.

Življenje.
Poenostavljeno.
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Tvoja Arona.
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V območju udobja 
ni prostora za 
napredek.

Svež, sodoben izjemen videz in odlična 
aerodinamičnost. SEAT Arona ima vse, 
močne poudarke in dinamične linije. 
Kompaktna. Neustrašna. Zasnovana za 
svobodo. Dinamičnost mestnega vozila, 
združena s slogom in duhom SUV-ja. 
Tehnologija, zahvaljujoč kateri je svet na 
dosegu vaše roke. Več prostora za igro. To 
je nova vizija. Neodvisna, tako kot ste vi.



Zemljevid vrzite proč. Veste, kam ste namenjeni. 
V slogu. Premikate meje. Zabrisujete črte.  
Ko boste prispeli na cilj, boste vedeli, zakaj.

X označuje
mesto.

Zunanji dizajn.
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Kakšno želite? Takšno boste dobili.
SEAT Arona vam omogoča, da si 
izberete, kar je pravo za vas. Oranžna
na sivi? Rečeno, storjeno. Črna na 
rdeči? Seveda. S SEAT Arono se 
lahko pri kateri koli izbiri izrazite na
svoj način.

Želite si več.
Vzemite več.

Zunanji dizajn.



Izstopajte: z dobrim razlogom.  
SEAT Arona obvladuje cesto s kromirano 
sprednjo mrežo hladilnika, oblikovano  
z vročim stiskanjem, in višje postavljenim 
voznikovim sedežem. Tukaj zlahka 
načrtujemo naslednji korak.

Kakšen je 
razgled od  
tam zgoraj?

Zunanji dizajn.
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Z 18-palčnimi aluminijastimi platišči in 
izrazitimi linijami SEAT Arona pove vse, ne 
da bi spregovorila. Slog ne pomeni samo 
dobrega videza. Pomeni lahkoten videz.

Pritegnite
pozornost.
Osvojite srca.

Zunanji dizajn.
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Svetlejša kot drugi. SEAT Arona je 
opremljena z najnovejšimi žarometi Full LED 
in zadnjimi lučmi LED. Imate zmogljivost in 
razgled, da greste do konca.

Ozrite se dlje.
Pojdite dlje.

Zunanji dizajn.



Za velike načrte potrebujete veliko prostora. 
Zravnajte se. Uživajte v kakovostni končni obdelavi, 
zaradi katere se počutite ravno prav. Prevzemite 
nadzor nad vožnjo. Vse je tam, kjer si želite.

Vaš prostor je
neomejen.

Notranji dizajn.
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Vsem bi prišlo prav malo več
prostora. SEAT Arona vam ga 
ponuja več. V 400-litrski 
prtljažnik lahko shranite, kar 
želite. In kar želijo drugi. Tako 
lahko vsi sledijo svoji poti.

Možnosti.
Pomnožene.

Notranji dizajn.
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Bodite tam, kjer morate biti, ne da bi bili prisotni.  
Z brezžičnim polnilnikom in ojačevalnikom signala GSM  
v SEAT Aroni poskrbite, da so vaše naprave napolnjene, 
signal odličen, vi pa ste pripravljeni na pot. Tehnologija 
Full Link doda popolno povezljivost in nadzor.

Vsepovsod.
Ves čas.

Tehnologija.
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Vsi nimajo pametnih potez. Včasih se 
pojavijo od nikoder. SEAT Arona vam 
priskoči na pomoč in vas opozori na 
nevarnosti v mrtvem kotu. Naj sledijo 
svoji poti. Vi lahko sledite svoji. 

Opazite 
jih.
Zlahka.

Varnost.



Vaša pot.
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Luna
ni dovolj.

Želite najboljše? To že imate. Želite še 
boljše? Prilagodite si jo svojim željam.  
SEAT Arono lahko do zadnje podrobnosti 
prilagodite lastnim željam. Izbirajte med 
številnimi barvami. Med številnimi elementi.

Potrebujete več tehnologije? Opremite se.
Želite več sloga? Imate ga. Ne sledite 
množici. Sledite svoji poti. Točno tako, 
 kot želite.



Nivo opreme FR.
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Vi ne sklepate kompromisov. Tudi  
SEAT Arona jih ne. Nivo opreme FR 
predstavlja zmogljivost in vsestranskost, 
skupaj z najboljšim dizajnom v razredu.  
Kdo pravi, da ne morete imeti vsega?

Čutite
adrenalin?

Skrajno dinamična.

Prave linije.

Zdaj ste vi na čelu. Nivo 
opreme FR vključuje 
možnost izbire voznega 
profila SEAT. Izberite popolni 
način zase glede na 
situacijo. Boljši oprijem? 
Povečana učinkovitost? 
Izbira je vaša.

Nivo opreme FR ima vse pod 
nadzorom – od glave do pet. 
V notranjosti imate zagotovo 
vse pod nadzorom. S temi 
linijami je poskrbljeno tudi  
za zunanjost.



Športnost od glave do pet. 
Zaradi 18-palčnih 
aluminijastih platišč se bodo 
za vami obračali pogledi.

Vse, kar potrebujete, tam, 
kjer potrebujete.

01 Na dosegu rok. 02 Peljite se naprej.

01

02

Serijska oprema

Varnost
• Varnostni blazini spredaj (za voznika 

in sovoznika) z možnostjo izklopa 
sovoznikove varnostne blazine

• Stranski varnostni blazini in 
varnostna zavesa

• Tritočkovni varnostni pasovi - zadnji 
zunanji z nalepko ECE

• Opozorilnik za nepripete varnostne 
pasove, električni kontakt v zaponki

• Sidrne točke iSOFiX + TopTether na 
zadnjih stranskih sedežih (1+1)

• Elektronski stabilizacijski nadzor ESC
• Sistem za nadzor prometa Front Assist
• Asistenca za speljevanje na klancu 

Hill Hold Control 
Zunanjost
• 17-palčna aluminijasta platišča 

Dynamic 26/3
• Barva strehe: črna ali siva
• Zunanje kljuke in ohišji zunanjih 

ogledal v barvi karoserije ali strehe
• Kromirani strešni letvi
• Vidna dvojna izpušna cev (glede na 

motor)
• Obrobe stekel v kromiranem videzu
• LED-osvetlitev registrske tablice
Udobje
• Parkirni senzorji zadaj
• Možnost izbire voznega profila SEAT 

Drive Profile 
• Paket Driver

- Funkcija zaznavanja utrujenosti 
voznika Tiredness Recognition

- Tempomat in omejevalnik hitrosti 
• Paket Spring

- Električno nastavljivi, ogrevani in 
poklopni ogledali

- Samodejna klimatska naprava 
Climatronic

- Brisalci sprednjega stekla  
z nadzorom prekinitev

- Senzor za dež in svetlobo
- Notranje vzvratno ogledalo  

s funkcijo samozatemnitve
• Paket Cool&Sound
 - Media System Colour 6,5’’
 - 6 zvočnikov
 - Bluetooth
 - Aux-In, USB
Notranjost
•  Električni pomik sprednjih in  

zadnjih stekel
• Usnjen večfunkcijski športni  

volanski obroč
• Usnjena prestavna ročica
• Ročica parkirne zavore oblečena  

v usnje
• Športna sprednja sedeža FR
• Oblazinjenje FR
• Po višini nastavljiva voznikov in 

sovoznikov sedež
• Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi
• Dvojno dno v prtljažnem prostoru
• Zložljiva polica v prtljažnem 

prostoru
Luči
• Paket Light

- Dvojna halogenska žarometa z 
LEDdnevnimi lučmi

- Funkcija Coming Home
- LED-zadnje luči
- LED-ambientna osvetlitev
- Sprednji meglenki s funkcijo 

osvetlitve pri vožnji v ovinek
Ostalo
• Set za popravilo pnevmatik Tyre Fit
• Vzmetenje Comfort spredaj in zadaj
• Daljinsko centralno zaklepanje
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Vse naprave so popolnoma 
napolnjene zahvaljujoč 
brezžičnemu polnilniku in enoti 
Connectivity Box.

Razmišljate drugače? Naj vsak šiv
pooseblja slog in udobje.

03 Brezžični svet.

Izkoristite svoj potencial. 
Osvetlite novi svet z žarometi  
Full LED.

04 Osvetlitev in pripravljenost.

8-palčni zaslon predstavlja 
pamet in privlačnost. Oboje je 
na dosegu rok.

05 Pametno je privlačno. 06 Kanček usnja.

03

04

05

06

*Nekatere prikazane opcije so na voljo za doplačilo, kot dodatna oprema.



Nivo opreme Xcellence.
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Če ne vprašate, ne dobite. Povprašujete 
pa le po najboljšem. Nivo opreme 
Xcellence pri SEAT Aroni je samo za  
tiste, ki točno vedo, kaj želijo.

Dobro je le
najboljše.

Prostor za premikanje.

Slog z namenom.

Vstopite. Zravnajte se.  
Z višje nameščenim 
voznikovim sedežem in  
več prostora imate več 
manevrskega prostora.

Od mesta do mesta, od
obale do obale. Kromirani strešni 
nosilci so prilagodljivi, zato boste 
imeli, kar potrebujete, ko to 
potrebujete.



Pustite svoj pečat – naj ta šteje. 
Z vseh zornih kotov.

Analogno je preživeto. Čas je za 
digitalni kombinirani instrument SEAT 
Digital Cockpit. Vse, kar potrebujete 
med vožnjo. Hitrost, zemljevidi, 
glasba in še več. Vse to tik pred 
vašimi očmi.

01

02

01 Izredno elegantna. 02 Bodite v koraku s časom.

Serijska oprema

Varnost
• Varnostni blazini spredaj (za voznika 

in sovoznika) z možnostjo izklopa 
sovoznikove varnostne blazine

• Stranski varnostni blazini in 
varnostna zavesa

• Tritočkovni varnostni pasovi - zadnji 
zunanji z nalepko ECE

• Opozorilnik za nepripete varnostne 
pasove, električni kontakt v zaponki

• Sidrne točke iSOFiX + TopTether na 
zadnjih stranskih sedežih (1+1)

• Elektronski stabilizacijski nadzor ESC
• Sistem za nadzor prometa Front 

Assist
• Asistenca za speljevanje na klancu 

Hill Hold Control
Zunanjost
• 16-palčna aluminijasta platišča 

Design 26/1
• Barva strehe: oranžna, črna ali siva
• Zunanje kljuke in ohišji zunanjih 

ogledal v barvi karoserije ali strehe
• Kromirani strešni letvi
• Obrobe stekel v kromiranem videzu
• LED-osvetlitev registrske tablice
Udobje
• Parkirni senzorji zadaj
• Paket Driver

- Funkcija zaznavanja utrujenosti 
voznika Tiredness Recognition

- Tempomat in omejevalnik hitrosti
• Paket Spring

- Električno nastavljivi, ogrevani in 
poklopni ogledali

- Samodejna klimatska naprava 
Climatronic

- Brisalci sprednjega stekla z 
nadzorom prekinitev

- Senzor za dež in svetlobo

- Notranje vzvratno ogledalo  
s funkcijo samozatemnitve

• Paket Cool&Sound
- Media System Colour 6,5’’
- 6 zvočnikov
- Bluetooth
- Aux-In, USB

Shranjevalni paket
• Naslon za roke spredaj
• Predala pod sprednjima sedežema
• Pritrditveni obročki za prtljago  

v prtljažnem prostoru
Notranjost
• Električni pomik sprednjih in zadnjih 

stekel
• Usnjen večfunkcijski volanski obroč
• Usnjena prestavna ročica
• Ročica parkirne zavore oblečena  

v usnje
• Oblazinjenje Xcellence
• Po višini nastavljiva voznikov in 

sovoznikov sedež
• Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi
• Dvojno dno v prtljažnem prostoru
• Zložljiva polica v prtljažnem prostoru
Luči
• Paket Light

- Dvojna halogenska žarometa z  
LED-dnevnimi lučmi

- Funkcija Coming Home
- LED-zadnje luči
- LED-ambientna osvetlitev
- Sprednji meglenki s funkcijo 

osvetlitve pri vožnji v ovinek
Ostalo
• Set za popravilo pnevmatik Tyre Fit
• Vzmetenje Comfort spredaj in zadaj
• Sistem zaklepanja in zagona brez 

ključa Kessy
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Zdrsnite v udobje. To je edini 
pravi način. Lahko se odločite za 
izboljšavo sedežev z izbiro črnih 
športnih sedežev Alcantara®. 
Vsaka podrobnost šteje.

Vedno je bolje zaupati svojim 
občutkom. Uživajte v dotiku 
usnjenega večfunkcijskega 
volanskega obroča s srebrnim 
logotipom Xcellence.

03

04

05

06

03 Slog brez napora.

Z zvočniki s sistemom BeatsAudio™ 
imate vrhunsko kakovost zvoka.

05 Pravi zvok za vas.

Praktična in razkošna tehnologija 
z 8-palčnim zaslonom na dotik s 
tehnologijo Full Link. Brezhibna 
povezljivost na dosegu rok.

04 Pripravljena na akcijo. 06 Prava končna obdelava.

*Nekatere prikazane opcije so na voljo za doplačilo, kot dodatna oprema.



Nivo opreme Style.

40



Z nivojem opreme Style lahko imate 
samo to, kar želite. SEAT Arona ponuja 
svobodo izbire.

Ali ga imate  
ali pa ne.

Brezhiben okus.

Vselej drugačna.

Res obvladate. Kakovost 
najdete v vseh stvareh, 
zato je treba zvišati 
standarde.

Vaša pot. Vaš slog. Vaša 
Arona. Ker lahko izbirate 
med različnimi barvami 
karoserije in strehe, je 
vse mogoče.



Postavite merila in pridobite 
pogled na cesto v visoki 
ločljivosti.

01

02

02 Osvetlite prostor.

Z izbiro oblazinjenja svetu 
pokažite, iz kakšnega testa ste.

01 Prevzemite pobudo.

Serijska oprema

Varnost
• Varnostni blazini spredaj (za voznika 

in sovoznika) z možnostjo izklopa 
sovoznikove varnostne blazine

• Stranski varnostni blazini in 
varnostna zavesa

• Tritočkovni varnostni pasovi - zadnji 
zunanji z nalepko ECE

• Opozorilnik za nepripete varnostne 
pasove, električni kontakt v zaponki

• Sidrne točke iSOFiX + TopTether na 
zadnjih stranskih sedežih (1+1)

• Elektronski stabilizacijski nadzor ESC
• Sistem za nadzor prometa Front Assist
• Asistenca za speljevanje na klancu 

Hill Hold Control
Zunanjost
• 16-palčna aluminijasta platišča 

Design 26/1
• Zunanje kljuke in ohišji zunanjih 

ogledal v barvi vozila
• Črni strešni letvi
• Obrobe stekel v črni barvi
• LED-osvetlitev registrske tablice
Udobje
• Paket Driver

- Funkcija zaznavanja utrujenosti 
voznika

- Tiredness Recognition
- Tempomat in omejevalnik hitrosti

• Paket Spring
- Električno nastavljivi, ogrevani in 

poklopni ogledali
- Samodejna klimatska naprava 

Climatronic
- Brisalci sprednjega stekla  

z nadzorom prekinitev
- Senzor za dež in svetlobo
- Notranje vzvratno ogledalo  

s funkcijo samozatemnitve

• Paket Cool&Sound
- Media System Colour 6,5’’
- 6 zvočnikov
- Bluetooth
- Aux-In, USB

Notranjost
• Električni pomik sprednjih in  

zadnjih stekel
• Usnjen večfunkcijski volanski obroč
• Usnjena prestavna ročica
• Ročica parkirne zavore oblečena  

v usnje
• Oblazinjenje Style
• Po višini nastavljiv voznikov sedež
• Deljiv in zložljiv naslon zadnje klopi
• Dvojno dno v prtljažnem prostoru
• Zložljiva polica v prtljažnem 

prostoru
Luči
• Paket Light

- Dvojna halogenska žarometa  
z LED-dnevnimi lučmi

- Funkcija Coming Home
- LED-ambientna osvetlitev
- Sprednji meglenki s funkcijo 

osvetlitve pri vožnji v ovinek
Ostalo
• Set za popravilo pnevmatik Tyre Fit
• Vzmetenje Comfort spredaj  

in zadaj
• Daljinsko centralno zaklepanje
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03

04 06

05

Intuitivna armaturna plošča 
pomeni odločnost, ko je to 
potrebno.

03 Hitro odzivanje.

Dnevne luči zadaj poskrbijo za 
varnost in slog na cesti. Tako vas 
ne bo mogoče spregledati.

06 Vam je všeč, da vas opazijo?

Strešni nosilci so prilagodljivi 
za vsako situacijo, zato imate 
odprte vse možnosti.

04 Polna akcije.

Nadzorujte svoj svet s sistemom 
Climatronic pri novi Aroni. Vas 
hladi? Seveda.

05 Kakor koli želite.

*Nekatere prikazane opcije so na voljo za doplačilo, kot dodatna oprema.



Nivo opreme Reference.
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Ko je prav,
je preprosto.

Vklopljeno.

Pokažite podporo.

Ste povezani in se 
zabavate? S 6,5-palčnim 
zaslonom na dotik MIB 
gre vse z lahkoto.

Pokažite svoj značaj  
s crossoverjevim znakom 
X na C-stebričku svoje 
nove Arone.

Vse, kar potrebujete, in popoln nadzor.
Z nivojem opreme Reference v SEAT Aroni
je vse preprosto in brez težav.



Design 16’’ 26/1  
Brilliant Silver R  St  XE

Dynamic 17’’ 26/1  
Brilliant Silver St  

Dynamic 17’’ 26/2  
Nuclear Grey XE

Dynamic 17’’ 26/3  
Brilliant Silver FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR

Serijsko   
Opcijsko   

Performance 18’’ 26/1  
Nuclear Grey XE

Performance 18’’ 20/1 
Black R FR

18"

16" 17"

Platišča.
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Piano Black 18’’ St  XE  FR

Sport Black 18’’ St  XE  FR

Platišča / Dopolnilna oprema
SEAT Sport Line: Vsa dopolnilna oprema, pripravljena v sklopu 
linije SEAT Sport. Dodatke naročite obenem z vozilom in jih 
prejmite že nameščene na vozilu.

18"



Barve.

Polnočno črna² R  St  XE  FR  Magnetno srebrna² R  St  XE  FR  Urbano srebrna² R  St  XE  FR  Bela¹ R  St  XE  FR  

Senčno oranžna² R  St  XE  FR  Rdeča¹ R  St  XE  FR  Ledeniško bela² R  St  XE  FR  Poželjivo rdeča² R  St  XE  FR  
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Skrivnostno modra² R  St  XE  FR  

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR

Serijsko   
Opcijsko   

¹Univerzalna barva.
²Kovinska barva. 

³Pri nivojih opreme XE in FR so zunanja
ogledala enake barve kot streha. Pri nivoju

opreme St so zunanja ogledala v barvi
karoserije.

01

02

03

01 Polnočno črna²,³  
St  XE  FR  Bt  

02 Magnetno srebrna²,³ 
St  XE  FR  Bt  

03 Senčno oranžna²,³  
St  XE  Bt  



Oblazinjenje.

Črna Dinamica® / Sprednja sedeža Sport  CD+WL7¹ XE Črna tkanina / Sprednja sedeža Sport FA FRXEČrna tkanina / Sedeži Comfort  CD

Črna tkanina / Sedeži Comfort  AF R Modro-siva tkanina / Sedeži Comfort  CB St Črna Dinamica® / Sprednja sedeža Sport  CB+WL7 St
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Dinamica® Beats / Sprednja sedeža Sport 52S St

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Serijsko   
Opcijsko   

¹Oblazinjenje ima sive šive.
²Oblazinjenje ima rdeče šive.

Črna Dinamica® / Sprednja sedeža Sport FA+WL7² FR



Vaši
dodatki.

Drugače.
To je edini pravi način.

Kaj vas zanima? Kar koli želite postati. Več sloga? 
Boljša oprema? Naj bo vaša SEAT Arona 
edinstvena. Imejte vse. Vaša je.
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Agilna. Lahka. Robustna. Aluminijasta platišča Performance 
pri novi SEAT Aroni vam omogočajo, da bolje izkoristite 
cesto. Z 18-palčnimi aluminijastimi platišči v mat barvi  
Sport Black ali v bleščeči barvi Piano Black boste nekaj 
povedali o sebi. Zakaj pa ne? Izbira je vaša.

Za miren in prefinjen videz izberite 
18-palčna aluminijasta platišča  
v mat barvi Sport Black, ki odlično 
dopolnijo vožnjo.

Ko se srečata dizajn in zmogljivost.
Usmernik zraka v mat kromiranem ali 
črnem satenastem videzu poskrbi, da 
dinamičnosti vaše Arone na cesti ni 
para.

SEAT Sport Line: Vsa dopolnilna oprema, pripravljena v sklopu 
linije SEAT Sport. Dodatke naročite obenem z vozilom in jih 
prejmite že nameščene na vozilu.

18-palčna aluminijasta platišča Sport Black.

Spodnji usmernik zraka.

Performance.
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Notranjost.

Oprsnica za psa.

Poskrbite, da bo pasje življenje lepo. 
Vaš pes lahko zdaj s to oblazinjeno 
potovalno oprsnico, ki se za 
dodatno varnost pritrdi na varnostni 
pas, potuje udobno in varno.

Slediti svoji poti je zdaj lažje. S praktično in izboljšano izbiro
lahko pokažete samozavest. Potrebujete senco? Osvetlitev? 
Ali želite samo nekaj pametnih funkcij, s katerimi bi 
izpopolnili svojo SEAT Arono? Kar koli že potrebujete, 
prilagodite si vozilo po meri in dvignite standarde.



Osvetlite prostor z okrasnimi
vstopnimi letvami na pragovih.
Osvetlijo se, ko odprete vrata, 
in to brez električne inštalacije.

01 Osvetljene vstopne letve.

Ščitijo pred sončnimi žarki in 
ohranjajo vidljivost, da ste 
lahko na varnem in hladnem. 
Tako se zares pripravite na 
poletje.

03 Senčniki.

Opazujte, kaj se dogaja v vozilu, 
ne da bi odvrnili pozornost s 
ceste. Če se otroci zabavajo po 
svojem, je to odlična pridobitev.

02 Dodatno notranje ogledalo. 04 Podloga za konzolo.

01

02

03

04

Poživite svojo novo SEAT Arono  
z zaščitno podlogo, ki posnema 
dušo Barcelone z živahnim, 
urbanim dizajnom mestnih ulic.



SEAT Arona ima dva drzna, po meri prilagojena dizajna 
notranjosti: v barvi fitnes zelene ali biserno zlati barvi. 
Nadgradite prestavno ročico, volanski obroč in še 
mnogo drugega ter tako poskrbite za svež videz 
elementov v notranjosti.

Prilagojena
notranjost.
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Dopolnite dinamično 
notranjost. Na voljo v barvah
Arone, saj gre za sodoben 
zaključni element.

Notranja ogledala.

Priročna, elegantna in zaščitna. 
Ta mreža med sedeži predstavlja
naslednjo stopnjo priročnosti. Na
voljo tudi v črni barvi.

Mreža med sedeži.

Sprejmite izziv s sprednjimi po 
meri izdelanimi vstopnimi letvami 
iz nerjavnega jekla, ki dodatno 
ščitijo vaš dizajn. Na voljo tudi v 
srebrni barvi.

Vstopne letve na pragovih.



Prilagojena
notranjost.

Tako prevzamete nadzor. 
Prilagojen volanski obroč z novim, 
drznim dizajnom. Na voljo tudi  
v srebrni barvi. Samo za usnjen 
volanski obroč. Ni na voljo za 
izvedbi FR in Xcellence.

Prva, druga, tretja in naprej. To je 
slog Arone. Na voljo tudi v srebrni 
barvi. Ni na voljo s samodejnim 
menjalnikom.

Volanski obroč.

Prestavna ročica.
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Pametne obloge za ključ
nudijo zaščito in se 
popolnoma ujemajo z vašo 
izbiro notranjosti.

Obloge za ključ.

Naslon za noge in pedali.

Naj bo popolni oprijem vedno 
zagotovljen. Po meri izdelani, 
nedrseči predpražniki so 
popolni za športno vožnjo.

Predpražniki.

Dinamičen nadzor s pedali in
nasloni za noge v vašem 
slogu. Na voljo tudi v srebrni 
barvi. Pedali niso na voljo s 
samodejnim menjalnikom. Ni 
na voljo za vozila z volanom 
na desni strani.



Bolj kul stvari ne boste našli. Poskrbite, da bo zunanjost 
vaše Arone tako edinstvena, kot ste vi. Izbirajte med 
dodatki, ki bodo pritegnili pogled, npr. detajlirane 
nalepke, obrobe meglenk ali letvice na vratih 
prtljažnika. To je prilagoditev do najmanjših 
podrobnosti.

Prilagojena 
zunanjost.
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Popestrite stranska ogledala 
in okvir s temi super 
nalepkami v barvah Arone.

Nalepke za zunanjost.

Pokažite svojo kul stran z okrasno 
letvico na vratih prtljažnika, ki je na 
voljo tudi v videzu matiranega 
kroma in bleščeče črni barvi. To bo 
vaš dizajn dvignilo na višjo raven.

Okrasna letvica na pokrovu 
prtljažnika.

Te obrobe meglenk so izdelane  
v enem kosu in vnašajo moč  
v športni dizajn. Vaš prihod ne bo 
ostal neopažen. Na voljo tudi v 
srebrni ali bleščeče črni barvi.

Obrobe meglenke.
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Občutek je
pravi, kajne?

Izbira.
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Transport.

Na zložljivem kovinskem nosilcu, ki se 
pritrdi na vlečno kljuko vaše nove SEAT 
Arone, lahko namestite dve kolesi. To je 
mobilnost za vašo mobilnost.

Nosilec za kolesa za uporabo z vlečno kljuko.

Ali živite za smučarske proge?
Vlečna kljuka je namenjena
transportu smuči in snežnih desk, 
zato se lahko na smučišča 
podate v slogu.

Nosilec za smuči za uporabo z vlečno kljuko.

Z veliko izbiro pametnih in praktičnih
transportnih dodatkov pri SEAT Aroni
pridobite veliko samozavesti.
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Z nizkim profilom in močna. Ko 
želite zraven vzeti še nekaj 
stvari, je ta priročni nosilec za 
uporabo z vlečno kljuko kot 
nalašč za vas.

Vlečna kljuka.

Transport.



Za vse razburljive trenutke, ki jih 
prinaša življenje, imejte pri roki vse, kar 
potrebujete, ko to potrebujete.

Transport.

Izlet na smučišče? Strešni 
nosilci za smuči so izdelani 
posebej za ta namen. Odlični 
so za družinsko rabo. Primerni 
so za transport 4–6 smuči ali
2–4 snežnih desk.

Strešni nosilci za smuči.
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Pripravljeni na akcijo. Strešni letvi sta 
prilagojeni za vašo novo SEAT Arono. 
Idealni sta za različne strešne dodatke. 
Priložena je naprava proti kraji.

Strešni letvi.

Idealen je za daljša družinska 
potovanja. Prtljago ščiti pred 
vremenskimi vplivi. Je eleganten in 
aerodinamičen. Namestitev in 
pritrditev sta preprosti. Odpira se  
na obeh straneh. Uporablja se skupaj  
s strešnimi letvami.

Strešni prtljažnik.

Radi kolesarite? Ta aerodinamični 
okvir iz aluminija se uporablja za 
transport koles. Uporablja se skupaj 
s strešnimi letvami in ima napravo 
proti kraji.

Nosilec za kolesa.



Zaščita.
Zaščitite novo SEAT Arono z različnimi po meri 
izdelanimi dodatki. S temi praktičnimi dodatki bodo 
vse stvari ostale na svojem mestu in v najboljšem 
stanju.

S to aluminijasto pregrado boste 
lahko kar najbolj izkoristili prtljažni 
prostor vaše Arone in zagotovili, 
da bo na cilj vse prispelo  
v popolnem stanju.

Organizator za prtljažnik.

72



Ločilna mreža ločuje potniški 
del od prtljažnega dela. 
Mogoče jo je zlahka odstraniti 
brez orodja. Odlična je za 
prevoz hišnih ljubljenčkov.

Odporno. Vodoodporno. Enostavno
za čiščenje. Nedrseče. Namestite  
ga z lahkoto in se tako drzno 
spopadete z vsemi ovirami, ki vam 
jih prinaša življenje.

01 Ločilna mreža.

Sprednje in zadnje zaščitne 
zavesice preprečujejo, da bi se 
pesek, blato in drugi delci od ceste 
odbili na vašo SEAT Arono. 
Enostavne in učinkovite.

03 Zaščitne zavesice.

Zaščitite svoje novo vozilo SEAT  
z dvostransko prtljažno oblogo, ki jo 
zlahka pritrdite. Tako lahko najbolje
preprečite, da bi umazanija in 
tekočine onesnažile vozilo.

02 Dvostranska prtljažna obloga. 04 Poltogo prtljažno korito.

01

02

03

04



Nova SEAT Arona ima po meri izdelane sedeže in 
varnostne funkcije, ki skrbijo za vsakogar. Ponaša se  
tudi z najnovejšimi potovalnimi napravami infotainment, 
ki zadovoljijo vsakega potnika. Zaščitite to, kar je 
pomembno. Dolga potovanja bodo minila v trenutku.

Sledite akciji in zabavajte družino.
Dvojna kamera, ki jo je mogoče polniti, 
je opremljena s prikazovalnikom  
v višini oči in HD-zemljevidi Evrope. 
Priložena sta pritrjevalna enota in 
stojalo. Tako boste vedno poznali 
najboljšo pot, potniki pa vam bodo 
lahko sledili.

Primeren za skupini II in III (15 –36 kg). 
Namesti se z varnostnim pasom 
vozila ali sidrnimi točkami iSOFiX in 
varnostnim pasom. Po višini 
nastavljivo naslonjalo. Prevleka je
snemljiva in pralna.

Navlet 7".

Sedež Peke G1 Trifix I-Size.

Infotainment
in varnost.
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Večfunkcijska toaletna 
torbica je lahko viseča ali 
stoječa, znotraj je več 
predalčkov, odstranljiva 
plastična vrečka, primerna za 
prenašanje tekočin v ročni 
prtljagi na letalih. Ima 
prefinjen reliefni logotip SEAT.

Material: 100 % poliester
Podlaga: vodoodporen PU
Dimenzije: 300 × 120 × 245 mm
Barva: modra/peščena
Ref: 6H1087317 HAJ

Zvezek z mehkimi in fleksibilnimi 
platnicami, majhno usnjeno 
značko SEAT na platnicah, 
vodoravnim elastičnim trakom, 
praznimi stranmi, 224 stranmi s  
silhueto vozila na prvi strani in 
zaznamkom.

Material: papir
Dimenzije: 215 × 150 × 17 mm
Barva: temno modra/rjava
Ref: 6H1087216 HAJ

Linija 
Crossover.

Zvezek.

Toaletna torbica.



Pregled in 
vzdrževanje

Želite najboljše od 
svojega vozila SEAT?

Servisna ekipa SEAT bo pomagala
pri vzdrževanju izvrstne kondicije. Seveda 
pri programu vzdrževalnih in servisnih del 
SEAT uporabljamo samo originalne dele 
SEAT. Tako ste lahko prepričani, da bo vaše 
vozilo SEAT prejelo le najboljše.
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Brezskrbna 
vožnja.
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Duševni mir za 
dalj časa.

Vedno
v pripravljenosti.

Vse imamo
pod nadzorom.

Ne skrbite,
bodite srečni.

Poleg osnovne 2-letne garancije za novo vozilo po Zakonu o varstvu 
potrošnikov in Obligacijskem zakoniku, 3-letnega jamstva za lak in 
karoserijo ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije voznikom  
SEAT nudimo PODALJŠANO JAMSTVO, inovativen program jamstev in 
storitev, s pomočjo katerega boste lahko brezskrbno uživali v vožnji.

Asistenca SEAT - jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo
pomoč na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah. Manjša popravila 
bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš SEAT za vožnjo pripravljen 
v najkrajšem možnem času. V primeru večjih popravil vam bomo 
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. 
Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo mi skrbeli za vaše vozilo SEAT. 
Asistenca SEAT - jamstvo mobilnosti velja za celo življenjsko dobo vašega 
vozila, saj se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na 
pooblaščenem servisu SEAT v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in 
Servisno knjižico. Širok nabor servisov je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na 
leto. Asistenca Porsche Slovenija SEAT 080 19 40 +386 1 58 25 102  
(za klice iz tujine)

Upravljajte servisiranje svojega vozila SEAT na najbolj 
praktičen način, tako da stroške razdelite in jih dodate  
v finančno pogodbo – za več let brezskrbnosti.

Za nakup vozila SEAT obstaja veliko razlogov, prav tako pa obstaja veliko
razlogov, da se odločite za eno od oblik financiranja in zavarovanja  
Porsche Finance Group Slovenia, ki je finančni partner znamke SEAT.  
Že v prodajnem salonu SEAT boste lahko pod ugodnimi pogoji izbrali med 
kreditom in leasingom, svoje vozilo pa boste lahko tudi zavarovali in poskrbeli 
za njegovo vzdrževanje. Prihranili boste čas in nepotrebne poti, dobili pa 
boste finančne storitve in zavarovanje vašega vozila SEAT po meri – v skladu 
z vašimi potrebami, željami in finančnimi zmožnostmi.



Okoljske informacije.

ECO-napotki: priporočila za bolj učinkovit 
in ekološki način vožnje.

ECO-Trainer: pomaga vozniku, da uživa  
v bolj učinkovitem načinu vožnje, saj 
opozarja na nepotrebno pospeševanje  
in zaviranje.

Ekološka vožnja   

Obnovljivi materiali, kot so denimo bombaž,
naravni kavčuk in celuloza/papir, so 
vključeni v različne dele v vozilu.

Obnovljivi materiali 

Predstavitev motorja 1.0 TGI CNG, ki 
zmanjša izpuste CO2 do 15 % v primerjavi  
z bencinskim motorjem.

Modularna konfiguracija olajša zmanjšanje
števila komponent in montažnih delov ter
zmanjša maso karoserije.

Motorji   

Dizelski motorji imajo integriran sistem za 
selektivno katalitično redukcijo (SCR) za 
minimiziranje izpustov dušikovih oksidov.

Kakovost zraka   

Z integracijo žarometov LED in dnevnih luči 
LED se zmanjša poraba električne energije 
ter poveča pričakovana uporabna doba 
žarometov in luči.

Osvetlitev   
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Popolno izpolnjevanje predpisov o 
hrupu zahvaljujoč izboljšavam na 
izpušnih ceveh in akustičnem paketu.

Akustika   

Z novo hladilno tekočino R1234YF se
potencial segrevanja ozračja zmanjša 
za 99,7 %.

Klimatska naprava 

Tovarna   

Med letoma 2010 in 2018 so se izpusti  
CO2 za vsako izdelano vozilo zmanjšali  
za 54 %.

Povprečna poraba energije vseh naših  
vozil se je zmanjšala za 19 %. Pri vsakem 
proizvedem vozilu je poraba vode 
zmanjšana za 31 %, količina odpadkov  
pa za 28 %.
 

Uporaba čistilnih sredstev brez hlapnih 
organskih spojin je izboljšala notranji 
proces čiščenja robotov v lakirnici.

Izboljšave na sistemu pripomorejo  
k zmanjšanju mase in prostornine polnega
rezervoarja za gorivo brez izgube 
avtonomije.

Rezervoar za gorivo   

Nove pnevmatike z nizkim kotalnim 
uporom.

Pnevmatike   

Okoljski cilji tehničnega razvojnega procesa SEAT

 Varovanje podnebja.   Ohranjanje virov.   Varovanje zdravja.



SEAT deluje po filozofiji, ki temelji na stalnem razvoju proizvodov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato 
služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi 

omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnih prevlek. To vozilo in vsi njegovi deli ter tudi vsi originalni deli so 
zasnovani skladno z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje ob uporabi obnovljenih/obnovljivih materialov, ter z ukrepi za doseganje 

ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

11/2019. Tiskano v Sloveniji. 
SEATARO112019


