
SEAT Alhambra.



05
Al teu 
servei.

02
03

04

El teu 
Alhambra.

Els teus 
accessoris.

08 Disseny
10  Versatilitat i confort
14  Tecnologia
18  Seguretat

22 Reference
26 Style
30 Xcellence 
34 FR-Line
38 Llantes
40 Colors
42 Tapisseries

46 Transport
48 Exterior
50 Interior
52 Protecció
56 Infotainment i seguretat

01
Easy 
mobility.

A la teva
manera.
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Easy 
mobility.

Vivim en un món en el qual les 
distàncies cada dia són més 
curtes. Pots esmorzar en un 
punt del planeta i anar-te’n 
a dormir a l’altre. Viure aquí 
i treballar allà. La mobilitat 
ens fa lliures. I un dels principals 
objectius de SEAT és facilitar 
els nostres desplaçaments, fi ns 
i tot quan no anem en cotxe.
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El teu Alhambra.

Sigui quina sigui la seva mida, totes les 
famílies necessiten suport. Seguretat, confort 
i tecnologia, amb zero compromisos. Són les 
petites coses les que marquen la diferència. 
Perquè no són només carreteres, també 
són records. El SEAT Alhambra. Prepara’t 
per convertir els viatges en històries.

Els records 
comencen aquí.

6



Quan els detalls són els correctes, tot és possible. 
El nou acabat Xcellence del SEAT Alhambra 
ho uneix tot. Amb característiques pràctiques 
i sofi sticades, com motllures cromades i insercions 
decoratives, una nova graella davantera amb 
radar de proximitat integrat al logotip, portes 
laterals corredisses elèctriques i llantes d’aliatge 
de 46 cm (18"). Perquè és el teu món. Tu decideixes 
com treure-li el màxim profi t.

Un món de 
possibilitats.

Disseny
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Les famílies d’avui dia són diferents. No hi ha 
una mida per a totes. Excepte quan tens un espai 
interior de 2430 litres, amb un maleter espaiós 
per transportar les coses de tots. Seients de pell 
amb regulació elèctrica amb funció massatge 
i memòria. Les 32 formes de confi gurar els seients 
et donen tota la fl exibilitat que necessites, per al 
que sigui que la vida et depari.

Espai per 
créixer? Aquí 
el tens.

Versatilitat i confort
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El SEAT Alhambra permet una infi nitat d’opcions 
per a l’emmagatzematge. La seva increïble 
versatilitat ofereix nombrosos espais interiors 
fi ns i tot als llocs més insospitats. Descobreix-los 
durant els teus llargs viatges en família!

Una mida 
per a tot.

Versatilitat i confort
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Quan la tecnologia funciona, realment sembla 
màgia. Des dels fars de xenó dual que fan que 
conduir de nit sigui com fer-ho de dia, al pedal 
virtual que et permet obrir el maleter sense mans, 
el sistema KESSY d’obertura i engegada sense clau 
i l’assistent d’aparcament automàtic Park Assist, 
el SEAT Alhambra té moltes més formes de fer que 
la vida sigui senzilla per art de màgia.

Alguns ho 
anomenen 
màgia. Tu ho 
anomenes 
facilitat.

Tecnologia
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Xarxes socials. Entreteniment. Mapes. El món a la teva 
butxaca. I amb la tecnologia Full Link, el teu SEAT Alhambra 
estarà perfectament connectat. Amb MirrorLink™, Apple 
CarPlay™ i Android Auto™ podràs controlar el teu món des de 
la teva pantalla tàctil de 16,5 cm (6,5"). Intel·ligent i més senzill.

Telèfon 
intel·ligent?
Cotxe més 
intel·ligent.

Tecnologia
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No hi ha res més important que la seva seguretat. La tracció 
4Drive, el control de xassís adaptatiu i el canvi DSG del teu 
Alhambra proporcionen un control més precís. El detector 
d’angle mort t’avisa de la presència d’obstacles que no has vist. 
Les tecnologies de càmera multifuncional, com l’assistent 
de manteniment de carril, l’assistent de llums de carretera, 
el detector de senyals de trànsit o el detector de fatiga 
supervisen activament tot el que t’envolta i responen en 
conseqüència. Amb el complet sistema de fi ns a 9 airbags, 
i l’assistent de frenada en ciutat amb detecció de vianants 
Front Assist, tots estareu protegits. Pensa-ho per un moment 
i sabràs que ja ens n’hem ocupat.

Tot perquè 
estiguin segurs.

Seguretat

18



A la teva manera.

Ha arribat l’hora 
de fi xar les normes.

Té a veure amb les teves eleccions. El SEAT 
Alhambra s’assegura que tens tot el que 
necessites, per al què triïs. Ja sigui un increment 
del rendiment, més comoditat o un estil 
o confort addicional, tens el que necessites. 
Agafa el que calgui per aconseguir-ho.
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Reference.
El que necessitis.
Depèn de tu.

Plaer màxim, esforç mínim. La versió Reference del 
SEAT Alhambra ha estat construïda per a qualsevol 
viatge, amb tot el que necessites, just on ha de ser.

L’artista itinerant.

Confort a la carretera.

La pantalla tàctil en color 
del sistema de ràdio Media 
System Colour i l’entrada AUX 
fan que cada trajecte sigui un 
espectacle. De qui és la llista 
de reproducció que sona ara?

A la carretera, mantenir el 
peu sobre el pedal requereix 
un esforç addicional. Amb la 
funció de control de creuer, 
aquests dies són història.
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L’interior del nou SEAT Alhambra 
ha estat millorat per ser encara més 
còmode. Ara tens més opcions de 
tapisseria per escollir i més espais 
d’emmagatzematge.

03 Confort interior.

L’acabat Reference disposa de sèrie 
de llums posteriors amb tecnologia LED.

02 Tecnologia LED.

SEAT Media System Plus 16,5 cm (6,5") 
inclou una pantalla tàctil integrada en el 
tauler de control del teu SEAT Alhambra. 
Utilitza-la per controlar el teu CD/ràdio 
amb AUX-in.

01 Personalitza el teu entreteniment.

Afegir un nou joc de llantes d’aliatge 
és una manera infal·lible de millorar 
l’aspecte d’un cotxe familiar. Són més 
lleugeres que les llantes estàndard 
i estan entre les opcions preferides a 
l’hora de millorar l’aspecte d’un vehicle.

06 Un nou gir.

Les sortides involuntàries de carril 
són una causa comuna d’accidents. 
Aquest sistema contribueix a mantenir 
el vehicle en el seu carril amb una 
intervenció de direcció correctiva per 
mantenir tots els ocupants segurs.

05 Assistent de manteniment 
de carril Lane Assist.

Equipament de sèrie

Seguretat
•  7 airbags (2 davanters, 2 laterals, 

2 de cortina i 1 de genoll conductor) 
amb desactivació per al del passatger

•   Cinturons de seguretat de conductor 
i acompanyant amb alarma acústica 
i lluminosa de descordat

•  Recordatori de cordar-se els cinturons 
per a places posteriors

•  5 cinturons de seguretat ajustables 
en altura amb pretensors i Top Tether

•  Direcció electromecànica, regulable 
depenent de la velocitat

•  ESC + ABS
•   Funció Autolock
•  Bloqueig electrònic de les portes 

posteriors des de posició de conductor
•   ISOFIX en places posteriors 

(per a tres cadiretes)
• Sensor de pressió de pneumàtics
• Sistema de frenada automàtica postcol·lisió
•   Assistent de frenada en ciutat amb 

detecció de vianants “Front Assist”
•  Càmera multifunció amb assistent 

de manteniment de carril “Lane Assist”

Confort
•  Seients davanters “Confort”
•  Seient conductor regulable en altura
•  3 seients places posteriors amb moviment 

cap endavant i cap enrere, ajustament 
de respatller i funció “Easy Fold”

•  Volant multifunció en PUR, ajustable 
en altura i profunditat

•  Guantera refrigerada, il·luminada 
i amb tancament de seguretat

•  Retrovisor interior 
antienlluernament automàtic

•  Compartiment d’emmagatzematge 
al tauler de control (sense tapa)

•  Compartiment d’emmagatzematge 
a la consola de sostre, a les portes 
i addicionals al maleter

•  Viseres para-sol amb mirall de cortesia
•  2 suports per a gots (per fi la: 2+0+0), 

2 addicionals amb 7 seients (2+0+2)
•  4 ganxos al maleter
•  Insercions decoratives “Reference”
• Pack il·luminació interior LED

Disseny
•  4 Llantes d’acer de 41 cm (16") 6,5J×16, 

pneumàtics 205/60 ContiSeal
•  Retrovisors color carrosseria 

amb intermitents LED integrats
•  Para-xocs i manetes de portes 

color carrosseria
•  Fars halògens
•  Vidres laterals i posteriors 

amb protecció tèrmica

• Portes laterals posteriors corredisses
•  Graella davantera amb elements 

cromats i logotip SEAT amb radar 
de proximitat integrat

•  Llums posteriors i de matrícula LED

Infotainment
• Aire condicionat
•  Retrovisors elèctrics i calefactables
•  Indicador exterior de temperatura
•   Alçavidres davanters 

i posteriors elèctrics
•  Display multifunció amb detector 

de fatiga lluminós i acústic
• Indicador òptic de portes obertes
•  Fre d’estacionament elèctric 

amb funció Auto-Hold
•  Presa de 12V a la consola central
davantera (2 amb 5 seients, 
1 amb 7 seients) i 1 al maleter

•  Radio Media System Colour 12,7 cm (5'')
• Ordinador a bord
• Control de velocitat de creuer
•  Sensor de llum amb encesa automàtica 

+ Sensor de pluja amb escombratge 
automàtic + Llum de marxa diürn i funció 
Coming Home

Addicional a l’acabat Reference 
Reference Travel Edition
•  Sensors d’aparcament davanters 

i posteriors
•  Climatronic 3 zones amb control 

des de la 2ª fi la de seients (afegeix 
reposabraços central davanter)

•  Full Link
•  Vidres posteriors enfosquits
•  Paquet Lifestyle: Llantes aliatge 

41 cm (16") + Radio Media System 
Plus 16,5 cm (6,5") + Pack interior 
cromat + Volant multifunció 
+ Antiboira amb funció cornering 
+ Bluetooth®

•  Safata per a tapar el maleter 
ajustable i desmuntable 

• Barres sostre negres 
•  Airbag lateral seients posteriors 

(2ª fi la)
•  Alarma antirobatori amb protecció 

contra remolc
Els cinturons de seguretat posteriors 
Top Tether protegeixen els passatgers, 
assegurant la part superior del cos 
i reduint el moviment de rotació cap 
endavant associat als impactes frontals.

04 Seguretat Top Tether.
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Style.

La barreja perfecta de forma i funcionalitat, la versió 
Style del SEAT Alhambra s’ha adaptat a la vida en 
família. Sigui quina sigui la situació, sigui quin sigui 
l’estat d’ànim, comptes amb l’estil i la seguretat per 
arribar on vulguis.

Tots els 
moments 
són especials.

El cel és el límit.

Els llaços més estrets.

El sostre solar panoràmic 
elèctric trasllada l’exterior 
a l’interior de l’habitacle, 
amb només prémer un botó. 
Càlids dies assolellats al 
camp, ja venim.

Full Link. És la teva manera 
d’estar sempre en contacte. 
Connecta qualsevol 
smartphone compatible 
i transfereix les seves funcions 
al teu SEAT Alhambra.
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De vegades, la vida familiar pot ser 
esgotadora. El sistema de detecció 
de fatiga s’assegura que et mantens 
alerta si comences a sentir cansament.

Els seients esportius en 
alcántara® proporcionen 
un excel·lent acabat interior.

03 Seients esportius 
en alcántara®.

02 Detector de fatiga.

Arribar a tots i a tot dins i fora hauria 
de ser alguna cosa senzilla. Les portes 
corredisses i la porta gran del maleter 
d’obertura elèctrica fan que sigui una 
mica més fàcil.

01 Portes laterals 
corredisses elèctricament.

Seients esportius en cuir amb 
calefacció, seient conductor 
amb funció massatge i memòria.

06 Temps de descans.

Control Climatronic trizona, 
regulable a la primera i a la segona 
fi la de seients. Perquè tots gaudeixin 
de la temperatura perfecta.

04 Temperatura a mida.

El detector d’angle mort funciona 
mitjançant un senyal visual LED en 
mirall retrovisor, perquè coneguis 
la presència dels objectes que no 
siguin visibles.

05 Detecta quan venen.

Equipament de sèrie
(Addicional a l’acabat Reference)

Confort
•  Insercions interiors cromades
•  Seient conductor amb ajustament 

elèctric lumbar, d’altura i de respatller
•  Seient acompanyant amb regulació 

lumbar i en altura i plegable fi ns 
a convertir-se en taula

•  Bosses + Safates plegables darrere dels 
seients davanters + Emmagatzematge 
sota els seients davanters

•  Pom canvi de marxes en cuir
•  2 cortinetes para-sol laterals 

per a portes posteriors
•  Compartiments d’emmagatzematge 

coberts al terra de la 2ª fi la + Portaulleres
•  Seients “Confort” 

(amb reposacaps davanters X)
•  Compartiment d’emmagatzematge 

al tauler de control (amb tapa)
• 2 llums interiors al maleter
•  2 suports per a gots (per fi la: 2+2+0), 

2 addicionals amb 7 seients (2+2+2)
•  Reposabraços davanter amb zona 

d’emmagatzematge, regulable en altura 
i longitudinalment

•  Volant multifunció de 3 ràdios en pell
•  Safata tapa maleter ajustable 

i desmuntable
• Insercions decoratives “Style”
•   Viseres para-sol amb mirall i llum 

de cortesia

Disseny
•  4 Llantes d’acer de 41 cm (16") 6,5J×16, 

pneumàtics 215/60 ContiSeal
•  Retrovisor acompanyant amb funció 

d’ajut a l’aparcament
•  Antiboira amb funció cornering
•  Barres al sostre negres

Infotainment
•  Sensor d’aparcament davanter i posterior
•  Presa de 230V
•  Radio Media System 16,5 cm (6,5")
•  Presa de 12V a la consola central 

davantera (3 amb 5 seients, 
2 amb 7 seients) i 1 al maleter

•  Retrovisors elèctrics, calefactables 
i plegables elèctricament amb llum 
de benvinguda

•  Bluetooth®
•  Assistent de canvi automàtic de llums 

de carretera curts/llargs “Light Assist”

Addicional a l’acabat Style 
Style Travel Edition
•   Climatronic 3 zones amb control 

des de la 2ª fi la de seients
•  Assistent d’aparcament 

automàtic Park Assist 3.0
•  Sistema KESSY d’obertura 

i engegada sense clau
•  Navi System amb càmera 

de visió posterior
• Full Link
• Vidres posteriors enfosquits
•  Càmera multifuncional amb 

reconeixement de senyals de 
trànsit i detector d’angle mort 

•  Airbag lateral seients 
posteriors (2ª fi la)

•  Alarma antirobatori amb protecció 
contra remolc
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Xcellence.

Ells només mereixen el millor. La nova versió 
Xcellence del SEAT Alhambra parteix d’un vehicle 
familiar i se centra en la sofi sticació. Aquest nou 
acabat incorpora elegants detalls en cromat tant 
a nivell interior com exterior.

Ells paguen 
la pena.

Signes d’excel·lència.

El primer de la seva classe.

Els fars de xenó dual són més clars, 
més lluminosos i més efi cients 
en termes energètics, et cansaràs 
menys conduint de nit que amb 
els halògens tradicionals, ja que 
la llum que emeten s’assembla 
més a la llum solar.

Tens el millor. Has pres les 
decisions correctes. Els detalls 
Xcellence en el volant i la 
inscripció en el plafó de la 
porta hi són per demostrar-ho.

30



01 03

04

05

0602

Equipament de sèrie
(Addicional a l’acabat Style)

Seguretat
• Suspensió esportiva

Confort
•  Seients esportius amb reposacaps X
• Insercions decoratives Xcellence
•  Sistema KESSY d’obertura

i engegada sense clau
•  Estreps Xcellence a les portes davanteres

Disseny
•  Llantes d’aliatge Dynamic de 43 cm (17") 

7J×17 pneumàtics ContiSeal 225/50
• Vidres posteriors enfosquits
• Barres sostre cromades
• Insercions cromades “Xcellence”
• Marcs de fi nestra cromats

Addicional a l’acabat Xcellence 
Xcellence Travel Edition
•  Fars de xenó dual 

amb funció cornering
•  Climatronic 3 zones amb control 

des de la 2ª fi la de seients
• Control de xassís adaptatiu
•  Navi System amb càmera 

de visió posterior
•  Assistent d’aparcament automàtic 

Park Assist 3.0 (excepte 4Drive)
•  Portes laterals corredisses 

elèctricament i porta gran posterior 
elèctrica amb pedal virtual

• Full Link
•  Càmera multifuncional amb 

reconeixement de senyals de 
trànsit i detector d’angle mort

•  Control velocitat creuer 
adaptatiu (ACC)) 

Llantes d’aliatge de 43 cm (17"). 
Quatre motius més per als quals 
destacaràs.

Mai et tornaràs a perdre amb 
el sistema de navegació, que et 
mantindrà ben informat amb total 
connectivitat i mapes actualitzats.

Dia assolellat? Deixa que la llum 
entri a través del sostre panoràmic.

01 Roda amb estil. 02 Troba el teu camí.

Amb els estreps Xcellence sempre 
que entris i sempre que surtis 
recordaràs que has triat el millor.

04 Traspassa el llindar.

Només cal passar el peu per sota per 
obrir el maleter. Si vas carregat amb les 
coses de la família, accediràs fàcilment 
al maleter sense utilitzar les mans.

05 Pràctic joc de peus.

El sistema d’il·luminació LED interior 
assegura que sempre tinguis la llum 
adequada, per a qualsevol situació.

03 La llum correcta. 06 Sostre panoràmic elèctric.
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FR-Line.

L’ esbarjo esdevé alguna cosa seriosa. El SEAT Alhambra 
està llest per al repte. Entra en l’FR-Line i el seu rendiment, 
versatilitat i disseny et transportaran a un altre nivell. 
Des dels viatges a escola, al càmping de vacances, 
així és com el pràctic es transforma en sensacional.

Diversió 
en família? 
Dóna-li la volta.

Tocs esportius.

Atracció sobre rodes.

Cada viatge ha de ser 
una experiència memorable. 
I l’FR-Line posa la diversió en 
marxa. Des dels detalls en el 
volant, a l’estil dels seients, no 
es tracta només d’arribar, sinó 
de com et sents quan ho fas.

Les llantes d’aliatge Akira 
de 46 cm (18") en color gris 
atom de l’FR-Line estan 
dissenyades per a l’acció. 
L’herència esportiva aporta 
una conducció formidable. 
La seva durabilitat i força 
són origen de la seva fi abilitat.
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Amb els retrovisors exteriors en gris 
àtom, l’acabat FR-Line té elements 
distintius que li donen un aspecte 
més esportiu.

01 Detalls exteriors.

01 03

04

05

0602

Equipament de sèrie

(Addicional a l’acabat 
Xcellence Travel Edition)
•  Llantes d’aliatge de 46 cm (18") 

en color Atom
• Retrovisors exteriors en Atom
• Detalls interiors FR
•  Graella específica en negre amb 

logotip FR-Line al frontal i a la porta 
gran posterior

•  Seients Alcántara® amb costures 
vermelles amb seients davanters 
calefactats 

• Estreps FR a les portes davanteres

Equipament de sèrie
(Addicional a l’acabat 
Xcellence Travel Edition)

Detalls interiors FR, dóna-li un 
toc d’esportivitat al teu dia a dia.

02 Interior específi c.

Combina la comunicació, la navegació 
i l’entreteniment: el sistema Media 
System Plus uneix aquestes funcions 
en una, fàcilment.

El Control de Creuer Adaptatiu s’ocuparà 
d’accelerar i frenar en funció del trànsit, 
mantenint la distància de seguretat 
respecte del vehicle del davant. 
Ha arribat l’hora de tenir-ho tot.

04 Control de velocitat 
de creuer adaptatiu.

El pom de pell del canvi amb DSG 
i 7 velocitats et dóna un control 
perfecte del motor. Primera, segona 
i ja ets lluny.

03 Canvi intel·ligent.

La graella davantera amb estampat 
en calent és un altre motiu pel qual 
destacaràs orgullós. Completat amb 
el logotip FR, seràs el cap.

05 Detalls FR. 06 SEAT Navi System.
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41 cm
(16")

43 cm
(17")

43 cm
(17")

46 cm
(18")

46 cm
(18")

Urban R Design 48/1 R St

Dynamic 48/3

Glossy Black St

Dynamic 48/1 R Dynamic 48/2 XE

Akira St XE Akira Atom Grey FR

Performance XE

Llantes.

Reference R

Style St

Xcellence XE

FR-Line FR

De sèrie 

Opcional 
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Blanc Pur¹ R  St  XE  FR   White Silver² R  St  XE  FR   Gris Indium² R  St  XE  FR   Negre Fosc² R  St  XE  FR   

Gris Urà¹ R  St  XE  FR   Blau Atlàntic² R  St  XE  FR   Or Pyramid² R  St  XE  FR   Plata Moonstone¹ R  St  XE  FR   

Marró Oak² R  St  XE  FR   

Vermell Romance² R  St  XE  FR

Reference R

Style St

Xcellence XE  

FR-Line FR  

De sèrie  

Opcional  

 
¹Color suau.

²Color metal·litzat.

Colors.
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Negre Rodas DM Seients esportius de cuir conyac/negres XY + WL1

Seients esportius de cuir negre JJ + WL1 Seients esportius Alcántara®/negres JJ + PLT  Seients esportius Alcántara®/negres FL + PFQ

Moresc Rodas XU

Sada XC R Gris Rodas XC Tokyo EF XESt

St XEStSt

XESt XESt FR

Tapisseries.

Reference R

Style St

Xcellence XE  

FR-Line FR  

De sèrie  

Opcional  
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Els teus 
accessoris.

La versatilitat 
comença aquí.

De vegades, un petit extra arriba molt lluny. Tenint-los 
coberts, et pots centrar en el temps de qualitat. Caps 
de setmana. Viatges a la platja. Aventures en família. 
Sigui el que sigui el que et mantingui ocupat, adapta 
el teu SEAT Alhambra exactament com vulguis.
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02
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Necessites ajuda per transportar càrregues? Les famílies 
porten moltes coses, per aquest motiu, aquesta gamma 
d’accessoris a mida t’ajuda a que les puguis dur amb tu. 
Ja es tracti d’un viatge per carretera o de la teva última 
afi ció, tens una solució que t’ajudarà en el que necessitis.

Transport.

Transporta gairebé qualsevol cosa, 
les parets de plàstic doble són 
duradores i protegeixen les teves 
coses de les pitjors condicions. A més, 
la seva forma aerodinàmica millora la 
conducció. Fàcil d’instal·lar i d’utilitzar 
i requereix les barres del sostre. Llest 
per a qualsevol aventura.

Si t’encanta el ciclisme, aquest 
portabicicletes per al ganxo dels remolcs 
és essencial. Pot transportar de manera 
segura fi ns a 3 bicicletes, ve premuntat 
per facilitar-ne la instal·lació. Suporta 
fins a 60 kg i incorpora un sistema 
antirobatori integrat.

Bagul portaequipatges de 450 l.

Portabicicletes per al 
ganxo del remolc.

01 Topall per a càrrega.

S’utilitza amb les barres del sostre 
i pot transportar fi ns a 2 taules 
de surf. El suport ultraadaptable 
de la taula de surf facilita la càrrega
i la descàrrega de les taules.

03 Portataules de surf.

Un dia necessites una cosa. L’endemà 
una altra. Al topall per a càrrega no 
li importa. Tu decideixes, resulta 
excel·lent per al transport.

Simplement, esquia. Aquest robust 
portaesquís d’alumini, que incorpora 
sistema antirobatori, és fàcil de 
muntar i d’utilitzar.

02 Portaesquís. 04 Ganxo de remolc.

Si tens un remolc, el ganxo fa que 
acoblar-lo i desacoblar-lo sigui senzill 
i segur. La teva capacitat de transport 
s’acaba de veure ampliada.
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Cada detall afegeix alguna cosa única. I vols que allò 
que utilitzes cada dia sigui perfecte. Aquests elements 
decoratius per a l’exterior del teu SEAT Alhambra 
combinen un aire natural amb un disseny funcional, 
per dur el look del teu Alhambra a un altre nivell.

Exterior.
Un cop de lluentor en els teus 
retrovisors exteriors et dóna 
una dimensió addicional de luxe. 
Disseny atemporal que no et 
cansaràs de gaudir. Els veuràs 
i els miraran.

Cobertes dels retrovisors 
exteriors cromades.

Actual i refi nada, la motllura de 
la comporta del maleter cromada 
afegeix estil a la teva part posterior.

Motllura de la comporta 
del maleter.
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Interior.

Fes que cada viatge sigui més còmode amb una sèrie 
de pràctiques actualitzacions per a l’interior del teu SEAT 
Alhambra. Per als viatges llargs, o per a trajectes curts, 
són aquests els detalls pràctics que acabaràs trobant 
indispensables.

Cafetera exprés.

Una rutina millorada. Quan siguis a la 
carretera, no hi ha res millor que una 
tassa de cafè fet a mà. La cafetera 
exprés Auto-Set, amb adaptador de 12 V 
s’assegura que sempre tinguis el cafè 
cremós perfecte en qualsevol situació.

Aquest dispositiu d’emmagatzematge 
multifunció té una forma innovadora, 
permet guardar moltes coses en un 
espai petit. Des de claus o bolígrafs 
a altres coses que necessitis. Elimina 
el desordre i tingues-ho tot a mà.

Suport de got.

Fàcils de col·locar, els estreps porten 
el nom del teu Alhambra gravat 
amb làser. Elegants i protectors, 
fan que entrar i sortir dels seients 
del davant sigui més pràctic.

Estreps d’acer inoxidable.

Ja sigui de dia, o de nit, aquestes cortines 
t’ajuden a mantenir la visibilitat a la 
carretera i a regular la temperatura de 
l’interior del vehicle. Quan es tracta d’estar 
fresc i segur, és la solució més senzilla que 
pots instal·lar en el teu SEAT Alhambra.

Cortina solar posterior.
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Protecció.

La vida en família pot arribar a ser una mica desordenada. 
Mantenir el teu SEAT Alhambra en perfecte estat és la millor 
manera de continuar gaudint-lo al màxim, alhora que es 
manté el seu valor. Aquesta gamma de solucions hi són 
per a quan necessitis una major protecció.

Reixeta de separació.

Divideix el maleter en seccions, 
per portar el que desitgis de manera 
segura. Subjectar-lo fàcilment en els 
seients posteriors és una altra manera 
de mantenir els teus passatgers i el 
teu SEAT Alhambra feliços i protegits.

Conformada en el contorn del 
vehicle, la safata antilliscant ha 
estat dissenyada per protegir 
el maleter contra la humitat i la 
brutícia, alhora que evita que 
els objectes que transportes a 
sobre llisquin. Lleugera, fl exible 
i duradora, la pots enrotllar 
quan no la utilitzis.

Safata antilliscant.

Més val curar-se en salut. Les faldilles 
del davant i del darrere protegeixen 
els baixos, els para-xocs, els laterals, 
les portes i la part posterior del teu 
SEAT Alhambra. Brutícia? No hi ha 
cap problema. Graveta? Avui no. I què 
me’n dius de l’aigua que es fi ca on no 
s’ha de fi car? Cosa del passat.

Parafangs davanters i posteriors.
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Tu 
decideixes.

Ells 
gaudeixen.
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Mantenir tothom còmode i segur és realment del que 
es tracta. Com ho aconsegueixes és cosa teva. El SEAT 
Alhambra ofereix una sèrie d’opcions per protegir el que 
importa i fer que cada viatge sigui una mica millor. Des de 
seients personalitzats a dispositius d’infoentreteniment, 
fi ns als viatges més llargs passaran volant.

Infotainment 
i seguretat.

La tecnologia Full Link és la teva manera 
d’acostar-los el món. Compatible amb 
cada model de smartphone, converteix 
el teu SEAT Alhambra en un innovador 
sistema d’informació i entreteniment sobre 
rodes. Si busques una manera de fer que 
els teus viatges siguin més interactius, 
aquesta és la nova norma.

Amb funda extraïble i rentable, el seient 
SEAT PEKE G1 Trifi x I-Size ha estat dissenyat 
per als teus fi lls. Apte per als grups generals 
II, III (15 kg-36 kg), amb respatller regulable, 
s’instal·la amb el cinturó del darrere de 
l’automòbil, mitjançant ancoratges ISOFIX 
i el cinturó del vehicle. Seguretat i confort 
en la seva màxima expressió.

Full Link.

Seient PEKE G1 Trifi x I-Size.
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Ningú com SEAT 
per tenir cura 
del teu SEAT.
Si esculls els Serveis Autoritzats SEAT, esculls 
el millor per al teu vehicle. T’oferim avantatges 
que no trobaràs a qualsevol taller.

2 anys de 
garantia de 
reparació.
Gaudeixes de 2 anys de garantia 
en totes les operacions realitzades 
i abonades al teu Servei Autoritzat SEAT.

Utilitzem Recanvis Originals SEAT 
i et garantim la màxima qualitat 
i durabilitat del teu vehicle.

SEAT 
Recanvis 
Originals.

Disposem dels millors especialistes 
en el teu SEAT dotats del equips més 
moderns.

Els únics 
especialistes.

Vine a la nostra Xarxa de Serveis Autoritzats 
i gaudeix de les nostres ofertes especials.

Premiem la 
teva fidelitat.

Al teu servei.
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Confiança 
de per vida.
Només als Serveis Autoritzats t’ informem 
per endavant de les operacions que 
necessita el teu vehicle i dels preus, 
i t’oferim sempre la millor qualitat 
i el clima de confi ança que necessites. 
Ser atès per professionals experts en 
vehicles SEAT és comptar amb la màxima 
qualitat i la millor atenció en qualsevol 
reparació que necessiti el teu cotxe.

Si acabes de comprar un vehicle nou SEAT 
a la nostra Xarxa de Serveis Autoritzats, 
enhorabona! Els teus pneumàtics estan 
assegurats. La nostra assegurança està 
pensada especialment per complementar 
la garantia que t’ofereix el fabricant dels teus 
pneumàtics, per arribar allà on ell no arriba. 
Tres anys de garantia addicional des de la 
data de lliurament del teu vehicle nou SEAT, 
tant particular com vehicle de fl ota i empreses.

L’assegurança de pneumàtics SEAT 
és vàlida per als següents tipus de danys:
−  Introducció d’objectes punxants.
− Impacte contra la vorada.
−  Vandalisme, danys realitzats 

per terceres persones.

Assegurança de pneumàtics vàlida 
a tota la Xarxa SEAT de Serveis 
Autoritzats. Consulta condicions 
a www.seat.es

Assegurança 
de pneumàtics.

Sent-te segur amb les cobertures que 
només SEAT et pot oferir gràcies a la 
seva assegurança:

Danys propis
Cobrirem els danys que pugui patir el teu 
vehicle segons els límits de les cobertures 
contractades, sense franquícia o amb 
franquícia de 300 €, el que prefereixis.

Com a nou!
Valorarem el vehicle com a nou, 
en cas de sinistre total, sempre que 
el vehicle tingui dos anys o menys des 
de la data de la primera matriculació.

Xarxa de Serveis Autoritzats 
i Recanvis Originals SEAT
Per garantir la teva seguretat, en cas de 
sinistre, sempre reparem el teu vehicle a la 
nostra xarxa de Serveis Autoritzats, en mans 
dels professionals que el coneixen millor, 
utilitzant només Recanvis Originals SEAT.

Insurance factory
Si contractes alguna assegurança SEAT 
i tens algun dubte, podràs trucar al telèfon 
exclusiu d’atenció personalitzada i disponible 
les 24 hores del dia: 918 366 127.

Ara, la teva tranquil·litat val menys
Reducció del 50% en franquícia¹ en 
l’assegurança amb Mapfre Go Insurance 
Bundled en reparacions realitzades al teu 
Servei Autoritzat.

SEAT 
assegurances.

Garantia de 2 anys
A SEAT pensem en tots els detalls perquè la 
teva única preocupació sigui gaudir de conduir 
el teu vehicle vagis on vagis. Per això, en 
el moment del lliurament del teu nou SEAT, 
disposes d’una cobertura completa de 24 
mesos, que pots ampliar contractant l’extensió 
de garantia fi ns a 4 anys i/o 80.000 km.

Garantia de 12 anys anticorrosió
La perforació per corrosió de la carrosseria és 
un senyal greu del mal estat del cotxe. A SEAT 
estem tan convençuts de la nostra qualitat que 
això no es produirà, però si es produeix estaràs 
cobert per la nostra garantia de 12 anys 
anticorrosió. Gaudeix-ne tranquil, sense cost 
de mà d’obra ni de material.

Garantia de 2 anys en les reparacions
La Xarxa de Serveis Autoritzats SEAT t’ofereix 
2 anys de garantia en recanvis i mà d’obra per 
a reparacions realitzades i abonades al teu 
Servei Autoritzat SEAT, i sense limitació de km.

Garanties 
i avantatges 
del teu SEAT.

¹   Aplicable a operacions amb una factura d’un import 

total mínim de 600 €.
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A la Recepció Activa ens comprometem 
des del primer moment amb els nostres 
clients, perquè rebis una atenció totalment 
personalitzada i adaptada a les teves 
necessitats.

Els nostres assessors són els únics especialistes 
formats per enginyers de la marca per a la 
correcta revisió del teu vehicle.

La Recepció Activa et proporcionarà 
informació de forma clara i detallada 
sobre l’estat del teu vehicle abans de 
la seva reparació.

Recepció
activa SEAT.

Manteniment SEAT Service és la millor 
manera de mantenir el teu SEAT sempre en 
perfecte estat. Per una petita quota mensual, 
tindràs coberts tots els serveis d’inspecció 
i manteniment que necessita el teu SEAT.

Inclou la realització de tots els serveis 
d’inspecció i manteniment recollits al Pla de 
Manteniment SEAT durant els 4 primers anys 
o 60.000 km, el que es produeixi abans.

Manteniment
SEAT service.

Durant els 2 primers anys gaudiràs 
dels avantatges de Mobilitat SEAT.
Serveis inclosos* segons les necessitats 
i els requisits:
− Reparació en carretera.
−  Assistència en cas de falta o error 

de combustible.
−  Assistència en cas de pèrdua o robatori 

de la clau.
−  Assistència en cas de pany malmès.
− Assistència en cas de punxada o accident.
−  Transport del vehicle.
−  Vehicle de substitució.
−  Continuació del trajecte o trasllat al domicili.
−  Allotjament en hotel de 4 estrelles. 
−  Viatge per recollir el vehicle reparat.
−  Dipòsit del vehicle.
−  Servei de taxi.
−  Línia d’assistència mèdica en viatges 

a l’estranger.

Si vols seguir gaudint d’aquest servei, 
pots ampliar Mobilitat SEAT Service 
sempre que facis les inspeccions de 
manteniment recomanades al teu 
Servei Autoritzat SEAT.

Mobilitat 
SEAT Service.

Sempre al teu costat
“SEAT Respon” és un servei de consulta on 
podràs resoldre qualsevol dubte o incidència.

Estem a la teva disposició
Quan ho necessitis, pots contactar amb 
nosaltres per telèfon les 24 h o mitjançant 
correu electrònic de 9h a 20h (dies laborables).

Trucades Nacionals:
902 402 602 (Opció SEAT Respond).

Trucades des de l’estranger:
+ 34 93 708 67 50

SEAT-responde@seat.es

SEAT
Respon.

* Per conèixer les cobertures exactes del teu vehicle, 

truca al 902 402 602 (Opció SEAT Service de Mobilitat).
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SEAT aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les especifi cacions sense previ avís. La informació que apareix en aquest catàleg 

ha de servir de simple referència. Les fotos que il·lustren el catàleg poden incloure equipament opcional. SEAT ha realitzat un esforç considerable perquè tota la informació sigui adequada en 

el moment de la publicació del catàleg, però és recomanable que feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari SEAT per si s’ha actualitzat alguna dada. Aquest vehicle i tots els seus 

components, així com els recanvis originals, han estat dissenyats i fabricats segons la Normativa Legal destinada a prevenir i reduir al mínim la repercussió sobre el medi ambient, mitjançant l’ús 

i la valorització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un reciclatge adequat per a la conservació i millora de la qualitat ambiental. Per tal de complir 

amb els objectius de descontaminació i foment del reciclatge i la reutilització de components dels vehicles al fi nal de la seva vida útil, s’ha creat a Espanya una extensa Xarxa de Centres 

Autoritzats, entre els quals recomanem els adherits a (amb la denominació de) SIGRAUTO (per a consultes, www.sigrauto.com), que en garanteixen l’adequat tractament mediambiental, als 

quals us haureu d’adreçar per al lliurament, sense desmuntatge previ dels components del vehicle. El Centre Autoritzat facilitarà el Certifi cat de Destrucció per obtenir la baixa del vehicle a la DGT.

05/2019. Imprès a Espanya.



SEAT Alhambra.



La  
part  
tècnica.
Dades i 
equipament.
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La  
part 
tècnica. Seguretat Reference Style Xcellence

7 airbags (2 davanters, 2 laterals, 2 de cortina  
i 1 de genoll conductor) amb desactivació per  
al del passatger
Cinturons de seguretat de conductor i acompanyant  
amb alarma acústica i lluminosa de descordat
5 Cinturons de seguretat ajustables en altura  
amb pretensors i TopTether
Recordatori de cordar-se els cinturons per a places posteriors
Direcció electromecànica, regulable depenent de la velocitat
ESC + EBA
Funció Autolock
Bloqueig electrònic de les portes posteriors  
des de posició de conductor
ISOFIX en places posteriors (per a tres cadiretes)
Sensor de pressió de pneumàtics
Sistema de frenada automàtica postcol·lisió
Assistent de frenada en ciutat amb detecció  
de vianants “Front Assist”
Càmera multifunció amb assistent de manteniment  
de carril “Lane Assist”
Suspensió esportiva − −

Exterior Reference Style Xcellence
Llantes d’acer de 41 cm (16") 6,5J×16,  
pneumàtics 205/60 ContiSeal − −

Retrovisors color carrosseria amb intermitents LED integrats
Para-xocs i manetes de portes color carrosseria
Fars halògens
Vidres laterals posteriors amb protecció tèrmica
Portes laterals posteriors corredisses
Nova graella davantera amb elements cromats  
i nou logotip SEAT amb radar de proximitat integrat
Llantes d’aliatge de 41 cm (16") 6,5J×16,  
pneumàtics 215/60 ContiSeal − −

Retrovisor acompanyant amb funció d’ajut a l’aparcament −
Fars antiboira amb funció cornering −
Barres al sostre negres − −
Barres al sostre cromades − −
Insercions cromades “Xcellence” − −
Marcs de finestra cromats − −
Llantes d’aliatge Dynamic de 43 cm (17")  
7J×17 pneumàtics ContiSeal 225/50 − −

Vidres posteriors enfosquits − −

Interior
Seients davanters “Confort”
Seient conductor regulable en altura
3 seients places posteriors amb moviment cap endavant  
i cap enrere, ajustament de respatller i funció “Easy Fold”
Volant multifunció en PUR, ajustable en altura i profunditat
Compartiment d’emmagatzematge  
al tauler de control (sense tapa)
Compartiment d’emmagatzematge a la consola de sostre,  
a les portes i addicionals al maleter
Guantera refrigerada, il·luminada i amb tancament de seguretat
Viseres para-sol amb mirall de cortesia
2 suports per a gots (per fila: 2+0+0),  
2 addicionals amb 7 seients (2+0+2)

 Disponible
 Opcional

− No disponible

Interior Reference Style Xcellence
4 ganxos al maleter
Insercions decoratives “Reference” − −
Pack il·luminació interior LED
Retrovisor interior antienlluernament automàtic
Insercions interiors cromades −
Seient conductor amb ajustament elèctric lumbar,  
d’altura i de respatller −

Seient acompanyant amb regulació lumbar  
i en altura i plegable fins a convertir-se en taula −

Bosses + Safates plegables darrere dels seients davanters  
+ Emmagatzematge sota els seients davanters −

Pom canvi de marxes en cuir −
2 cortinetes para-sol laterals per a portes posteriors −
Compartiments d’emmagatzematge coberts  
al terra de la 2a fila + Portaulleres −

Seients “Confort” (amb reposacaps davanters X) −
Viseres para-sol amb mirall i llum de cortesia −
Compartiment d’emmagatzematge  
al tauler de control (amb tapa) −

2 llums interiors al maleter −
2 suports per a gots (per fila: 2+2+0),  
2 addicionals amb 7 seients (2+2+2) −

Reposabraços davanter amb zona d’emmagatzematge, 
regulable en altura i longitudinalment −

Volant multifunció de 3 ràdios en pell −
Safata tapa maleter ajustable i desmuntable −
Insercions decoratives “Style” − −
Insercions decoratives “Xcellence” − −
Seients esportius amb reposacaps X − −
Sistema Kessy d’obertura i engegada sense clau − −
Estreps Xcellence a les portes davanteres − −
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Electrònica Reference Style Xcellence
Aire condicionat
Retrovisors elèctrics i calefactables
Indicador exterior de temperatura
Alçavidres davanters i posteriors elèctrics
Display multifunció amb detector de fatiga lluminós i acústic
Indicador òptic de portes obertes
Fre d’estacionament elèctric
Presa de 12V a la consola central davantera  
(2 amb 5 seients, 1 amb 7 seients) i 1 al maleter
Radio Media System Colour 12,7 cm (5")
Ordinador a bord
Auto-Hold
Control de velocitat de creuer
Sensor de llum amb encesa automàtica + Sensor de pluja 
amb escombratge automàtic + Llum de marxa diürn i funció 
Coming Home
Sensor d’aparcament davanter i posterior −
Presa de 230V −
Radio Media System Plus 16,5 cm (6,5") −
Presa de 12V a la consola central davantera  
(3 amb 5 seients, 2 amb 7 seients) i 1 al maleter −

Retrovisors elèctrics, calefactables i plegables 
elèctricament amb llum de benvinguda −

Bluetooth® −
Assistent de canvi automàtic de llums  
de carretera curts/llargs “Light Assist” −

Equipament Opcional Reference Style Xcellence
Reference Travel Edition: 
Sensors d’aparcament davanters i posteriors + Climatronic 
3 zones amb control des de la 2a fila de seients (afegeix 
reposacaps central davanter) + Paquet Lifestyle:
(Llantes aliatge 41 cm (16")/Radio Media System Plus 16,5 cm 
(6,5")/Pack interior cromat/Volant multifunció, /Fars 
antiboira amb funció cornering/Bluetooth®) + Full Link  
+ Vidres posteriors enfosquits + Safata per a tapar el 
maleter ajustable i desmuntable + Barres sostre negres  
+ Airbag lateral seients posteriors (2ª fila) + Alarma 
antirobatori amb protecció contra remolc

− −

Style Travel Edition: 
Climatronic 3 zones amb control des de la 2a fila de seients 
+ Assistent d’aparcament automàtic Park assist 3.0  
+ Navi System amb càmera de visió posterior + Càmera 
multifuncional amb reconeixement de senyals de trànsit  
i detector d’angle mort + Sistema Kessy d’obertura  
i engegada sense clau + Full Link + Vidres posteriors 
enfosquits + Airbag lateral seients posteriors (2ª fila)  
+ Alarma antirobatori amb protecció contra remolc

− −

Xcellence Travel Edition:
Fars de xenó dual amb funció cornering + Climatronic 3 zones 
amb control des de la 2a fila de seients + Assistent 
d’aparcament automàtic Park assist 3.0 (excepte en 71146T)  
+ Full Link + Càmera multifuncional amb reconeixement de 
senyals de trànsit i detector d’angle mort + Control de xassís 
adaptatiu + Navi System amb càmera de visió posterior  
+ Portes laterals corredisses elèctricament i porta gran 
posterior elèctrica amb pedal virtual + Control velocitat 
creuer adaptatiu (ACC) + Airbag lateral seients posteriors  
(2ª fila) + Alarma antirobatori amb protecció contra remolc

− −

Xcellence Travel Edition 4Drive:
Fars de xenó dual amb funció cornering + Climatronic 3 
zones amb control des de la 2a fila de seients + Full Link  
+ Càmera multifuncional amb reconeixement de senyals de 
trànsit i detector d’angle mort + Control de xassís adaptatiu 
+ Navi System amb càmera de visió posterior + Portes laterals 
corredisses elèctricament i porta gran posterior elèctrica 
amb pedal virtual + Control velocitat creuer adaptatiu (ACC) 
+ Airbag lateral seients posteriors (2ª fila) + Alarma 
antirobatori amb protecció contra remolc

− −  

Equipament Opcional Reference Style Xcellence
FR Line: 
Llantes d’aliatge de 46 cm (18") en color Atom + Retrovisors 
exteriors en color Atom + Detalls interiors FR + Graella 
especifica en negre amb logotip FR-Line al frontal i a la porta 
gran posterior + Seients Alcántara® amb costures vermelles 
amb seients davanters calefactats + Estreps FR a les portes 
davanteres

− − −
Disponible 

sobre Xcellence 
Travel Edition

3ª fila de seients, 2+3+2, amb recordatori de cordar-se  
els cinturons per a les 7 places, easy entry a la 2a fila
Assistent d’aparcament automàtic Park assist 3.0 −
Control de velocitat de creuer adaptatiu (ACC) −
Càmera multifuncional amb detector d’angle mort  
i amb reconeixement de senyals de trànsit −

Paquet de Càrrega: Xarxa separadora zona de càrrega  
+ Xarxa subjecció de càrrega + Sistema de gestió de càrrega
Control de xassís adaptatiu − −
Llantes d’aliatge de 46 cm (18") Akira  
+ Control de xassís adaptatiu −

Portes laterals corredisses elèctricament i porta gran 
elèctrica amb pedal virtual −

Seients esportius en cuir amb calefacció, seient conductor 
amb funció de massatge i memòria − −

Chrome Pack: barres al sostre i marcs de finestres cromats −
Seient conductor amb funció massatge i memòria. (Elimina 
calaixos sota seients davanters i seient copilot plegable) − −

Seients esportius i calefactats en Alcántara®, seient conductor 
amb funció massatge i memòria (Elimina calaixos sota seients 
davanters i seient copilot plegable)

− −

Seients esportius Alcántara®  
inclou seients davanters calefactables −

DAB: Digital Audio Broadcasting
Sistema Kessy d’obertura i engegada sense clau −
Consola d’emmagatzematge al sostre
Sostre panoràmic elèctric −
Llantes d’aliatge de 43 cm (17") Dynamic 48/2 − −
Llantes d’aliatge de 43 cm (17") Dynamic 48/3 en negre −  −

Equipament Opcional Reference Style Xcellence
Llantes d’aliatge de 46 cm (18") Akira −  −
Llantes d’aliatge de 46 cm (18") Performance 30/1 − −  
Paquet Hivern: Seients davanters calefactables.  
Rentafars amb ejectors calefactables
Fars de xenó dual amb funció AFS i rentafars −
1 seient de nen al costat dret
2 seients de nen
Ganxo de remolc elèctric (inclou sistema d’ajut  
a l’engegada en pendent)
Climatronic 3 zones amb control des de 2a fila  
+ Reposacaps davanter (en Reference)
Seients davanters en cuir calefactables i elèctrics (12 posicions 
i memòria al seient conductor). Posteriors en cuir. Rentafars 
amb ejectors calefactables. En Negre o Negre + Cognac

−

Navi System + Càmera de visió posterior
Extensió de garantia SEAT (3 anys/100.000 km)
Pintura Metal·litzada
Pintura Gris Urà
Pintura Suau

 Disponible
 Opcional

− No disponible

6



Tècniques.
Motor

1.4 TSI 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

1.4 TSI 110 KW (150 CV) 
 DSG Start/Stop

Cilindres/Vàlvules 4/4 4/4
Cilindrada (cc) 1.395 1.395
Diàmetre per carrera (mm) 74,5/80 74,5/80
Ràtio de compressió 10 10
Potència màxima KW (CV)/rpm 110 (150)/5.000 - 6.000 110 (150)/5.000 - 6.000
Parell màxim (Nm/rpm) 250/1.500 - 3.500 250/1.500 - 3.500
Alimentació FSI Injecció directa FSI Injecció directa 
Atmosfèric/Turbo Turbo Turbo
Tipus de combustible ROZ 95 ROZ 95
Capacitat inicial d’ompliment d’oli 4 4
Alternador (A) 140-180 140-180
Bateria (Ah/A) 69 (EFB)-75 (AGM)/360-420 79 (EFB) - 75 (AGM)/420

Prestacions
Velocitat màxima (km/h) 200 (5ª) 198 (5ª)
Acceleració 0-80 km/h (s) 6,7 6,7
Acceleració 0-100 km/h (s) 9,9 9,9
Acceleració 80-120 km/h (s) 12 -

Consums
Urbà (l/100 km) (*) 8,3/(**) 8,6 (*) 7,9/(**) 8,2
Extraurbà (l/100 km) (*) 5,5/(**) 5,6 (*) 6/(**) 6,1
Combinat (l/100 km) (*) 6,5/(**) 6,7 (*) 6,7/(**) 6,9
Combinat WLTP Range (l/100 km) 7,6 - 8,5 8,1 - 9,2

Emissions
CO2 Urbà (g/km) (*) 191/(**) 195 (*) 179/(**) 187
CO2 Extraurbà (g/km) (*) 126/(**) 128 (*) 137/(**) 140
CO2 Combinat (g/km) (*) 150/(**) 153 (*) 153/(**) 157
CO2 Combinat WLTP Range (g/km) 171-192 184-208
CO (mg/km) 267,3 264,2
THC (mg/km) 18,4 21,3
NOX (mg/km) 26,0 17,6
THC+NOX (mg/km) - -
Particles mass (mg/km) 0,00 0,15
NMHC (mg/km) 13,5 17,1

Transmissió
Caixa de canvis MQ 350-6F DQ 250-6F
Ràtios I 3,769 3,462

II 2,087 2,050
III 1,324 1,300
IV 0,977 0,902

Transmissió
1.4 TSI 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

1.4 TSI 110 KW (150 CV) 
 DSG Start/Stop

V 0,975 0,914
VI 0,814 0,756

VII - -
R 2,769 2,538

Grup 1 ràtio 4,235 4,800
Grup 2 ràtio 3,273 3,600
Velocitat 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) 28,85/37,4/44,8/ - 27,55/36,26/43,84/-

Xassís
Suspensió davantera Independent tipus McPherson - molles helicoïdals- amortiment hidràulic
Suspensió posterior Independent 4 eixos– molles helicoïdals- amortiment hidràulic
Tipus de direcció Direcció electromecànica
Diàmetre de gir (m) 11,9 11,9
Sistema de frens Circuit hidràulic dual i divisió diagonal del sistema de frens amb servofrè
Frens davanters/posteriors Discs davanters ventilats/discs posteriors sòlids
Frens davanters (mm) Ø 314×30 Ø 314×30
Frens posteriors (mm) Ø 282×12 Ø 282×12

Rodes
Llantes 6,5 J×16 H2 ET 33 - 7,0 J×17 H2 ET39 - 7,5 J×18 H2 ET35 6,5 J×16 H2 ET 33- 7,0 J×17 H2 ET39 - 7,5 J×18 H2 ET35
Pneumàtics 205/60 R16 96H XL - 215/60 R16 95H - 215/60 R16 95V - 

225/50 R17 98H XL - 225/50 R17 98V XL 95V - 225/50 R17 
98H XL - 225/50 R17 98V XL - 225/45 R18 95W XL

205/60 R16 96H XL - 215/60 R16 95H - 215/60 R16 95V - 
225/50 R17 98H XL - 225/50 R17 98V XL 95V - 225/50 R17 
98H XL - 225/50 R17 98V XL - 225/45 R18 95W XL

Carrosseria
Tipus de carrosseria MPV MPV
Longitud/amplada/altura (mm) 4.854/1.904/1.720 4.854/1.904/1.720
Distància entre eixos (mm) 2.919 2.919
Via davantera i posterior (mm) 1.557 - 1569/1.605 - 1617 1.557 - 1569/1.605 - 1617
Capacitat maleter 5 seients (l) 955/amb 2ª fila plegada (màx.): 2.430 955/amb 2ª fila plegada (màx.): 2.430
Capacitat maleter 7 seients (l) 300/amb 2ª i 3ª files plegades (màx.): 2.297  300/amb 2ª i 3ª files plegades (màx.): 2.297
Capacitat dipòsit 70 70

Pesos
En ordre de marxa amb conductor (kg) (*) 1695/(**) 1745 (*) 1715/(**) 1765
En ordre de marxa amb conductor (kg) Davant/darrere (*) 971/724/(**) 970/775 (*) 989/726/(**) 989/776
Màxim pes permès (kg) (*) 2290/(**) 2410 (*) 2310/(**) 2430
Màxim remolcable sense fre (kg) 750 750
Màxim remolcable amb fre 8% (kg) 2000 2000
Màxim remolcable amb fre 12% (kg) 1800 1800

(*) 5 seients. (**) 7 seients.
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Tècniques.
Motor

2.0 TDI CR 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

2.0 TDI CR 110 KW (150 CV)
DSG Start/Stop

Cilindres/Vàlvules 4/4 4/4 
Cilindrada (cc) 1.968 1.968
Diàmetre per carrera (mm) 81/95,5 81/95,5
Ràtio de compressió 16,2 16,2
Potència màxima KW (CV)/rpm 110 (150)/3.500 110 (150)/3.500
Parell màxim (Nm/rpm) 340/1.750 - 3.000 340/1.750 - 3.000
Alimentació TDI CR TDI CR
Encesa Injecció directa Injecció directa
Atmosfèric/Turbo Turbo Turbo
Tipus de combustible Dièsel mín. CZ 51 segons DIN EN 590 Dièsel mín. CZ 51 segons DIN EN 590
Capacitat inicial d’ompliment d’oli 5 5
Alternador (A) 140-180 140-180
Bateria (Ah/A) 79 (EFB) - 75 (AGM)/420 79 (EFB) - 75 (AGM)/420

Prestacions
Velocitat màxima (km/h) 200 (5ª) 198 (5ª)
Acceleració 0-80 km/h (s) 7,3 7,3
Acceleració 0-100 km/h (s) 10,3 10,3
Acceleració 80-120 km/h (s) 8,5 -
Acceleració 1000 m (s) 11 -

Consums
Urbà (l/100 km) 6,1 6,2
Extraurbà (l/100 km) 4,6 (*) 4,7/(**) 4,8
Combinat (l/100 km) 5,2 (*) 5,2/(**) 5,3
Combinat WLTP Range (l/100 km) 6,1 - 6,8 6,5 - 7,2

Emissions
CO2 Urbà (g/km) 160 (*) 161/(**) 163
CO2 Extraurbà (g/km) 120 (*) 123/(**) 127
CO2 Combinat (g/km) 135 (*) 137/(**) 140
CO2 Combinat WLTP Range (g/km) 160 - 177 169 - 189
CO (mg/km) 43,2 31,9
THC (mg/km) - -
NOX (mg/km) 53,2 46,3
THC+NOX (mg/km) 60,4 52,1
Particles mass (mg/km) 0,12 0,1
NMHC (mg/km) - -

Transmissió
Caixa de canvis MQ 350-6F DQ 250-6F
Ràtios I 3,769 3,462

II 1,958 1,905

Transmissió
2.0 TDI CR 110 KW (150 CV) 
Start/Stop

2.0 TDI CR 110 KW (150 CV)
DSG Start/Stop

III 1,257 1,125
IV 0,870 0,756
V 0,857 0,763

VI 0,717 0,622
VII - -

R 2,769 2,538
Grup 1 ràtio 3,944 4,375
Grup 2 ràtio 3,087 3,333
Grup 3 ràtio - -
Velocitat 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) 34,79/45,1/53,89/- 36,1/46,91/ 57,54/-

Xassís
Suspensió davantera Independent tipus McPherson - molles helicoïdals- amortiment hidràulic
Suspensió posterior Independent 4 eixos– molles helicoïdals- amortiment hidràulic
Tipus de direcció Direcció electromecànica
Diàmetre de gir (m) 11,9 11,9
Sistema de frens Circuit hidràulic dual i divisió diagonal del sistema de frens amb servofrè
Frens davanters/posteriors Discs davanters ventilats/discs posteriors sòlids
Frens davanters (mm) Ø 314×30 Ø 314×30
Frens posteriors (mm) Ø 282×12 Ø 282×12

Rodes
Llantes 6,5 J×16 H2 ET 33/7,0 J×17 H2 ET39/7,5 J×18 H2 ET35 6,5 J×16 H2 ET 33/ 7,0 J×17 H2 ET39/7,5 J×18 H2 ET35
Pneumàtics 205/60 R16 96H XL - 215/60 R16 95H - 215/60 R16 95V - 225/50 R17 98H XL  

- 225/50 R17 98V XL 95V - 225/50 R17 98H XL - 225/50 R17 98V XL - 225/45 R18 95W XL

Carrosseria
Tipus de carrosseria MPV MPV
Longitud/amplada/altura (mm) 4.854/1.904/1.720 4.854/1.904/1.720
Distància entre eixos (mm) 2.919 2.919
Via davantera i posterior (mm) 1.557 - 1569/1.605 - 1617 1.557 - 1569/1.605 - 1617
Capacitat maleter 5 seients (l) 955/amb 2ª fila plegada (màx): 2.430 955/amb 2ª fila plegada (màx): 2.430
Capacitat maleter 7 seients (l) 300/amb 2ª i 3ª files plegades (màx.): 2.297 300/amb 2ª i 3ª files plegades (màx.): 2.297
Capacitat dipòsit 70 70

Pesos
En ordre de marxa amb conductor (kg) (*) 1785/(**) 1835 (*) 1805/(**) 1855
En ordre de marxa amb conductor (kg) Davant/darrere (*) 1044/741/(**) 1043/792 (*) 1064/741/(**) 1064/791
Màxim pes permès (kg) (*) 2390/(**) 2520 (*) 2410/(**) 2540
Màxim remolcable sense fre (kg) 750 750
Màxim remolcable amb fre 8% (kg) (*) 2300/(**) 2400 2400
Màxim remolcable amb fre 12% (kg) 2200 2200

(*) 5 seients. (**) 7 seients.
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Tècniques.
Motor

2.0 TDI CR 130 KW (177 CV) 
DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 130 KW (177 CV)  
DSG 4Drive Start/Stop

Cilindres/Vàlvules 4/4 4/4 
Cilindrada (cc) 1.968 1.968
Diàmetre per carrera (mm) 81/95.5 81/95.5
Ràtio de compressió 15,8 15,8
Potència màxima KW (CV)/rpm 130 (177)/3.500 - 4.000 130 (177)/3.500 - 4.000
Parell màxim (Nm/rpm) 380/1.750 - 2.500 380/1.750 - 2.500
Alimentació TDI CR TDI CR
Encesa Injecció directa Injecció directa
Atmosfèric/Turbo Turbo Turbo
Tipus de combustible Dièsel mín. CZ 51 segons DIN EN 590 Dièsel mín. CZ 51 segons DIN EN 590
Capacitat inicial d’ompliment d’oli 5 5
Alternador (A) 140-180 140-180
Bateria (Ah/A) 79 (EFB) - 75 (AGM)/420 79 (EFB) - 75 (AGM)/420

Prestacions
Velocitat màxima (km/h) 210 (6ª) 208 (7ª)
Acceleració 0-80 km/h (s) 6,5 5,8
Acceleració 0-100 km/h (s) 9,3 9,1
Acceleració 80-120 km/h (s) - -
Acceleració 1000 m (s) - -

Consums
Urbà (l/100 km) 6,5 (*) 7,4/(**) 7,6
Extraurbà (l/100 km) (*) 4,9/(**) 5,1 (*) 5,5/(**) 5,6
Combinat (l/100 km) (*) 5,5/(**) 5,6 (*) 6,2/(**) 6,3
Combinat WLTP Range (l/100 km) 6,5 - 7,3 6,9 - 7,9

Emissions
CO2 Urbà (g/km) (*) 169/(**) 170 (*) 195/(**) 200
CO2 Extraurbà (g/km) (*) 130/(**) 133 (*) 145/(**) 147
CO2 Combinat (g/km) (*) 144/(**) 147 (*) 163/(**) 166
CO2 Combinat WLTP Range (g/km) 171 - 190 181 - 208
CO (mg/km) 33,2 25,5
THC (mg/km) - -
NOX (mg/km) 47,6 49,3
THC+NOX (mg/km) 50,4 56,7
Particles mass (mg/km) 0,22 0,93
NMHC (mg/km) - -

Transmissió
Caixa de canvis DQ 250-6F DQ 500-7A
Ràtios I 3,462 3,563

II 1,913 2,526

Transmissió
2.0 TDI CR 130 KW (177 CV) 
DSG Start/Stop

2.0 TDI CR 130 KW (177 CV)  
DSG 4Drive Start/Stop

III 1,125 1,586
IV 0,756 0,938
V 0,763 0,722

VI 0,622 0,688
VII - 0,574

R 2,538 2,526
Grup 1 ràtio 4,375 4,733
Grup 2 ràtio 3,333 3,944
Grup 3 ràtio - -
Velocitat 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) 36.1/46.91/57.54/-

Xassís
Suspensió davantera Independent tipus McPherson - molles helicoïdals- amortiment hidràulic
Suspensió posterior Independent 4 eixos– molles helicoïdals- amortiment hidràulic
Tipus de direcció Direcció electromecànica
Diàmetre de gir (m) 11,9 11,9
Sistema de frens Circuit hidràulic dual i divisió diagonal del sistema de frens amb servofrè
Frens davanters/posteriors Discs davanters ventilats/discs posteriors sòlids
Frens davanters (mm) Ø 314×30 Ø 314×30
Frens posteriors (mm) Ø 282×12 Ø 282×12

Rodes
Llantes 7,0 J×17 H2 ET39/7,5 J×18 H2 ET35 7,0 J×17 H2 ET39/ 7,5 J×18 H2 ET35
Pneumàtics 225/50 R17 98H XL/225/50 R17 98V XL/225/45 R18 95W XL 225/50 R17 98H XL/225/50 R17 98V XL/225/45 R18 95W XL

Carrosseria
Tipus de carrosseria MPV MPV
Longitud/amplada/altura (mm) 4.854/1.904/1.720 4.854/1.904/1.720
Distància entre eixos (mm) 2.919 2.919
Via davantera i posterior (mm) 1.557 - 1569/1.605 - 1617 1.557 - 1569/1.605 - 1617
Capacitat maleter 5 seients (l) 955/amb 2ª fila plegada (màx.): 2.430 955/amb 2ª fila plegada (màx.): 2.430
Capacitat maleter 7 seients (l) 300/amb 2ª i 3ª files plegades (màx.): 2.297 300/amb 2ª i 3ª files plegades (màx.): 2.297
Capacitat dipòsit 70 70

Pesos
En ordre de marxa amb conductor (kg) (*) 1815/(**) 1865 (*) 1915/(**) 1965
En ordre de marxa amb conductor (kg) Davant/darrere (*) 1066/749/(**) 1065/800 (*) 1110/805/(**) 1110/865
Màxim pes permès (kg) (*) 2390/(**) 2540 (*) 2560/(**) 2590
Màxim remolcable sense fre (kg) 750 750
Màxim remolcable amb fre 8% (kg) (*) 2300/(**) 2400 2400
Màxim remolcable amb fre 12% (kg) 2200 2400

(*) 5 seients. (**) 7 seients.
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Dimensions.
Gasolina Reference Style Xcellence
1.4 TSI 110 KW (150 CV) Start/Stop -
1.4 TSI 110 KW (150 CV) DSG Start/Stop -

Dièsel
2.0 TDI CR 110 KW (150 CV) Start/Stop
2.0 TDI CR 110 KW (150 CV) DSG Start/Stop -
2.0 TDI CR 130 KW (177 CV) DSG Start/Stop - -
2.0 TDI CR 130 KW (177 CV) DSG 4Drive Start/Stop - -

Tècniques.

 Disponible
− No disponible
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SEAT aplica una política de desenvolupament continu dels seus productes i es reserva el dret de fer canvis en les especificacions, sense previ avís. La informació que apareix en 
aquest catàleg ha de servir de simple referència. Les fotografies que il·lustren el catàleg poden incloure equipament opcional. SEAT ha fet un esforç considerable perquè tota la 
informació sigui adequada en el moment de la publicació del catàleg però és recomanable que feu les degudes comprovacions al vostre Concessionari SEAT per si s’ha actualitzat 
alguna dada. Aquest vehicle i tots els seus components així com els recanvis originals, han estat dissenyats i fabricats d’acord amb la Normativa Legal destinada a prevenir i reduir  
al mínim la repercussió al Medi Ambient, mitjançant la utilització i la valorització de materials reciclats/reciclables, adoptant les mesures adreçades a aconseguir un adequat reciclatge 
per a la conservació i la millora de la qualitat ambiental. Per tal de complir els objectius de descontaminació i foment del reciclatge i la reutilització de components dels vehicles al final 
de la seva vida útil, s’ha creat a Espanya una extensa Xarxa de Centres Autoritzats, entre els quals recomanem els adherits a (amb la denominació de) SIGRAUTO (per a consultes, 
www.sigrauto.com), que garanteixen el seu adequat tractament mediambiental, als quals us haureu d’adreçar per al seu lliurament, sense desmuntatge previ de components  

del vehicle. El Centre Autoritzat oferirà el Certificat de Destrucció per obtenir la baixa del vehicle a la DGT.

05/2019. Imprès a Espanya.




