SEAT Arona.

El crossover
ha arribat.
Sigues això. Ves allà. Condueix allò. La vida
és plena de veus que et diuen què has de fer.
Els més autèntics només escolten la seva
pròpia veu. Segueixen el seu propi camí.
I ara tens qui et recolza. El SEAT Arona és el
crossover urbà construït per als valents. Elegant.
Potent. Dinàmic. Perquè en surtis i actuïs a la teva
manera. Sigui la que sigui.
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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, ﬁns
i tot quan no anem en cotxe.
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El teu Arona.

Res no creix
en una zona
de confort.
Aspecte nou i actual i prestacions aerodinàmiques.
El SEAT Arona ho té tot, amb els seus blísters
ultradeﬁnits i les seves línies dinàmiques. Compacte.
Intrèpid. Dissenyat per ser lliure. L’agilitat del cotxe
urbà es reuneix amb l’estil i la substància d’un SUV.
Tecnologia que posa el món a les teves mans.
Més espai amb el qual jugar. És una nova visió.
Tan independent com tu.
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Disseny exterior

La X marca
el punt.
Oblida el mapa. Saps on vas. Amb classe.
Empenyent els límits. Desdibuixant les línies.
I, quan arribis, sabràs el motiu.
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Disseny exterior

Vols més.
Aquí
ho tens.
Com ho vols? Així ho tens. El SEAT
Arona et deixa escollir el millor per
a tu. Taronja sobre gris? Fet. Negre
sobre vermell? Naturalment. Escullis
el que escullis, el SEAT Arona deixa que
t’expressis, a la teva manera.
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Disseny exterior

Com es veu el
món, des d’allà
dalt?
Destaca, pels motius adequats. El SEAT Arona
domina la carretera amb la seva graella davantera
cromada, i la seva posició de conducció més elevada.
Des d’allà és fàcil planiﬁcar el següent pas.
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Disseny exterior

Sigues el blanc
de les mirades.
Conquereix
cors.
Des de les llantes d’aliatge de 46 cm (18"),
passant per les seves línies vertiginoses,
el SEAT Arona ho diu tot, sense dir res. Perquè
l’estil no és només donar una bona imatge.
És que sembli fàcil.
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Disseny exterior

Mira més enllà.
Ves més lluny.
Més brillant que la resta. El SEAT Arona està equipat
amb els més innovadors fars full LED i pilots LED
posteriors, de manera que tens el poder i visió per
recórrer la distància.
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Disseny interior

En el teu espai,
sense límits.
Quan tens grans plans, necessites molt espai.
Gaudeix d’una qualitat d’acabat perfecta. Pren el
control del teu motor. És just allà on vols que sigui.
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Disseny interior

Moltes
opcions.
Tots podem utilitzar tot aquest
espai addicional. Així que
el SEAT Arona te’n dóna més.
Amb una capacitat de maleter
de ﬁns a 400 litres, pots dur-hi
el que vulguis. I el que ells
vulguin. Perquè cadascú faci
el que hagi de fer.

22

Tecnologia

A tot arreu.
Tota l’estona.
Vés on hagis d’anar, sense ser-hi físicament. El carregador
sense ﬁls del SEAT Arona signiﬁca que ho tindràs tot carregat,
amb total cobertura i a punt per al que necessitis. La tecnologia
Full Link et proporciona total connectivitat i control.
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Seguretat

Veure’ls venir.
Fàcilment.
No tothom fa les maniobres adequades.
De vegades, apareixeran del no res.
Per això tens el SEAT Arona avisant-te
de tot el que es trobi al teu angle mort
que suposi un perill. Deixa que la resta
vagi al seu aire. Tu ves al teu.
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A la teva manera.

Amb la lluna
no n’hi ha prou.
Vols el millor? Ho tens. Ho vols encara
millor? Fes-ho teu. El SEAT Arona pot
personalitzar-se ﬁns al més mínim detall.
Des de qualsevol color.

Necessites més tecnologia? Aconsegueix
la que vulguis. Vols més estil? Aquí el tens.
Perquè no es tracta que et diguin el que has
de fer. Es tracta d’anar al teu aire. Exactament
com a tu t’agrada.
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Reference Edition.

Quan esculls el
que és correcte,
tot és més fàcil.
Tot el que és elemental, totalment sota control.
L’acabat Reference Edition del SEAT Arona fa que
tot sigui senzill i sense complicacions.

Connectat.
Et sents connectat
i entretingut? Amb
la Ràdio amb pantalla
tàctil de 16,5 cm (6,5")
tot és molt més fàcil.

Defensa els teus colors.
Mostra de què estàs fet
amb l’element X del pilar
C del teu Arona.
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Equipament de sèrie
Seguretat
• ESC
• ISOFIX i Top Tether
als seients posteriors
• Recordatori de cordar-se el cinturó
• 6 Airbags (conductor, passatger,
2 laterals i 2 de cortina)
• Desconnexió airbag passatger
• Assistent de frenada a la ciutat
Front Assist
• Sensor de pressió de pneumàtics
• Llums antiboira posteriors
• Immobilitzador electrònic
• Assistent d’engegada en pendent
• Limitador de velocitat
• Detector de fatiga
• Control de creuer amb limitador
de velocitat
Confort
• Tres reposacaps posteriors
• Suspensió Confort
• Fars davanters dobles halògens
amb llum diürn halogen
• Retrovisors exteriors ajustables
elèctricament
• Seient conductor amb ajustament
en altura
• Doble fons maleter
• Seients posteriors plegables
• Para-sol conductor i passatger,
amb suport per a les targetes al
costat conductor
• Aire condicionat amb ﬁltre de pols
i pol·len
• Alçavidres davanters
i posteriors elèctrics
• Sensor d’aparcament posterior
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Disseny
• Volant multifunció
• Tapisseria en tela negra
• Marc de ﬁnestres en negre
amb logotip Crossover en negre
• Llum matrícula LED
• Barres de sostre negres
• Manetes i retrovisors en negre
• Para-xocs amb motllures
protectores
• Llantes d’aliatge de 41 cm (16")
DESIGN + Kit reparapunxades
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Infotainment
• Radio Media System Color:
Pantalla tàctil de 16,5 cm (6,5")
Port USB (amb xip Apple) + AUX-in
Targeta SD
Bluetooth®
4 altaveus
Sense funció control per veu
• Ordinador a bord
• Tancament centralitzat
amb control a distància

01 Al teu gust.

02 Ets exigent?

03 Ho tens tot.

04 Conﬁa en el teu instint.

05 Posa’t còmode.

06 Sigues l’amo de la carretera.

Et veuràs bé, et sentiràs millor.
L’estil ve de sèrie amb aquests
bonics seients.

Hi ha moments a la vida en què
vols més. Més espai per a les
teves coses, més disseny,
més prestacions...

Personalitza el teu entreteniment
amb la pantalla tàctil de 16,5 cm
(6,5"), el sistema Bluetooth®,
4 potents altaveus, i amb
connectivitat USB.

Bonic des de tots els angles.
Els miralls exteriors són un dels
aspectes del seu disseny que fan
que el SEAT Arona destaqui entre
la resta.

Acomoda’t en una nova forma de fer
les coses amb una tapisseria d’alta
qualitat que fa que el teu seient i el
dels teus acompanyants siguin
confortables.

Marca la diferència i afegeix al teu
SEAT Arona llantes d’aliatge per
aportar-li lleugeresa i disseny.

Style.

Ho tens
o no ho tens.
Amb l’acabat Style tindràs tot el que vulguis,
o res que no vulguis tenir. Aquest és el SEAT Arona,
amb llibertat per escollir.

Gust perfecte.
Tens gust. Amb qualitat
a cada revolt, ha arribat l’hora
d’apujar els estàndards.

Sempre diferent.
El teu gust. El teu estil.
El teu Arona. Entre les diferents
opcions de personalització del
color del sostre i la carrosseria,
no hi ha res que no puguis fer.
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Equipament de sèrie
(Addicional a l’acabat Reference Edition)
Seguretat
• XDS (Per a motors de més de 85 kW)
• Detector de fatiga
• Fars antiboira davanters amb
funció cornering (s’elimina la funció
cornering si porta l’opcional fars
Full LED)
• Detector d’angle mort
• Alerta de trànsit posterior
• Frens de disc posterior per a motors
de 85 KW
Confort
• Il·luminació a la zona de peus
de les places davanteres
• Fars davanters dobles halògens
amb llum diürn LED
• Llums de lectura davanters
• Retrovisors exteriors calefactats
i ajustables elèctricament
• Para-sol conductor amb miralls
i suport per a les targetes i passatger
amb mirall
• Sense sensor d’aparcament posterior
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Disseny
• Paquet interior cromat
• Volant multifunció en pell
• Canvi de marxes i fre de mà en pell
• Manetes i retrovisors en color
carrosseria
• Graella davantera cromada
Infotainment
• Radio Media System Color:
Pantalla tàctil de 16,5 cm (6,5")
Port USB (amb xip Apple) + AUX-in
Targeta SD
6 altaveus
Bluetooth®
Sense funció control per veu
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Addicional a l’acabat Style

Style Edition
• Climatitzador automàtic bizona
• Retrovisors plegables
elèctricament
• Sensor de llums i pluja
• Mirall interior electrocromàtic
• Funció Coming & Leaving Home
• Paquet Emmagatzematge
• Full Link

01 Qualitat i confort.

02 Il·lumina’l.

03 A les vostres marques.

04 Que facin el què vulguin.

05 Com vulguis.

06 La conﬁança t’escau bé.

Mostra al món de què estàs fet
amb una combinació de materials
de gran qualitat tan agradables
a la vista com al tacte.

Els fars Full LED del SEAT Arona
són la combinació d’un bon disseny
amb la tecnologia i la seguretat
d’una gran prestació. (Opcional).

Sortir a tota velocitat signiﬁca
ser decidit, quan sigui necessari.

Mou-te sempre amb total conﬁança
i no et preocupis pels altres. El teu SEAT
Arona porta incorporat un sistema de
detecció d’angle mort, per avisar-te
si algun cotxe s’està apropant abans
que canviïs de carril.

Controla el teu món amb el
climatitzador automàtic bizona
del teu Arona. Et sents bé?
Naturalment.

No ets dels que passa desapercebut?
El SEAT Arona tampoc s’amaga entre
la multitud. Els seus fars Full LED i els
fars posteriors LED t’ajuden a veure-hi
i a ser vist.

Xcellence.

Tan sols
el millor.
Si no demanes, no ho aconsegueixes.
I només demanaràs el millor. L’acabat
Xcellence del SEAT Arona és per als
qui saben exactament el que volen.

Espai per moure’s.
Entra. Estira’t. Amb
la seva posició de
conducció més elevada
i més espai, tindràs lloc
per maniobrar.

Estil amb un propòsit.
De ciutat en ciutat, de costa
a costa. Les barres portants
cromades es poden adaptar,
perquè portis el que necessitis,
quan ho necessitis.
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Equipament de sèrie
(Addicional a l’acabat Style)
Seguretat
• Control de creuer adaptatiu
• Sensor de pluja i llums amb funció
Coming & Leaving Home + retrovisor
interior electrocromàtic
Confort
• Reposabraços central davanter
• Espai d’emmagatzematge sota
seients davanters
• Seient conductor i passatger
amb ajustament en altura
• Bosses a la part posterior
dels seients davanters
• Sistema d’obertura i engegada
sense clau Kessy
• Sensor d’aparcament davanter
i posterior amb assistent d’aparcament
• Retrovisors exteriors calefactats,
ajustables i plegables elèctricament
• Climatitzador automàtic bizona
• Llums diürns LED i pilots posteriors LED

Disseny
• Sostre interior en negre
• Carrosseria bicolor
• Retrovisors mateix color
que el sostre
• Marcs de ﬁnestra cromats
amb logotip crossover cromat
• Barres de sostre cromades
• Il·luminació ambiental
Infotainment
• Sistema de Navegació:
Pantalla tàctil de 20,3 cm (8")
Actualització cartogràﬁca
2 ports USB (amb xip Apple)
+ AUX-in
Ràdio CD
Targeta SD
6 altaveus
Bluetooth®
• Càmera de visió posterior
• Full Link
• Carregador sense ﬁls
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Addicional a l’acabat Xcellence

Xcellence Edition
• Fars Full LED
• Llantes d’aliatge
de 43 cm (17") DYNAMIC
• Quadre de comandaments
Digital Cockpit
• Vidres posteriors enfosquits
• Paquet hivern
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01 Extraelegant.

02 Fet a mida.

03 Classe natural.

04 A punt per a l’acció.

05 El teu so preferit.

06 L’acabat perfecte.

Deixa petjada, que valgui la
pena. Des de qualsevol angle.

Trenca el motllo. Crea una
impressió. Pren el control.
Un interior pràctic i còmode
fa que tot sigui millor.

Llisca en la comoditat.
És l’única forma de viatjar.
Millora els seients amb seients
esportius negres, perquè importa
ﬁns el més mínim detall.

Preparat, amb la millor tecnologia
i la pantalla tàctil de 20,3 cm (8")
amb tecnologia Full Link. Connectivitat
sense interrupcions a l’abast de les
teves mans.

Els altaveus BeatsAudio™
et mantenen sintonitzat amb
una qualitat de so excepcional.

Sempre és millor conﬁar en el teu
instint. Gaudeix del tacte del volant
multifunció en cuir amb l’emblema
Xcellence platejat.

FR.

Sents la
velocitat?
Tu no et compromets. El SEAT Arona tampoc.
L’acabat FR és rendiment i versatilitat, combinats
amb el millor disseny de la seva classe. Qui diu
que no pots tenir-ho tot?

Ultradinàmic.
Ara ocupes el lloc del pilot.
L’acabat FR incorpora el
perﬁ l de conducció SEAT.
N’hi ha prou a seleccionar
el mode perfecte per a tu,
sigui quina sigui la situació.
Més adherència? Major
eﬁ ciència? Tu esculls.

Les línies correctes.
De dalt a baix, l’acabat
FR ho té tot cobert. Segur
que sí, també a l’interior.
I amb aquestes línies,
també per fora.
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Equipament de sèrie
(Addicional a l’acabat Style)
Seguretat
• XDS + Control dinàmic de tracció
• Frens de disc posteriors
• Sensor de pluja i llums amb funció
Coming & Leaving Home + retrovisor
interior electrocromàtic
Confort
• Seient conductor i passatger
amb ajustament en altura
• Sensor d’aparcament davanter
i posterior amb assistent d’aparcament
• Retrovisors exteriors calefactats,
ajustables i plegables elèctricament
• Climatitzador automàtic bizona
• Palanques de canvi de marxa
al volant en motors DSG
• Llums diürns LED i pilots posteriors LED
Disseny
• Seients davanters esportius FR
• Carrosseria bicolor
• Marcs de ﬁnestra cromats
amb logotip crossover cromat
• Retrovisors mateix color que el sostre
• Llantes d’aliatge de 43 cm (17")
+ Kit reparapunxades
• Sostre interior en negre
• Para-xocs davanter
i posterior especíﬁc
• Barres de sostre cromades
• Vidres posteriors enfosquits
• Doble sortida de tub d’escapament
• Davantal en pell
• Il·luminació ambiental
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Infotainment
• Sistema de Navegació:
Pantalla tàctil de 20,3 cm (8")
Actualització cartogràﬁca
2 ports USB (amb xip Apple)
+ AUX-in
Ràdio CD
Targeta SD
6 altaveus
Bluetooth®
• Càmera de visió posterior
• Full Link
• Carregador sense ﬁls
• SEAT Drive Proﬁle
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Addicional a l’acabat FR

FR Edition
• Fars Full LED
• Sistema d’obertura i engegada
sense clau KESSY
• Control de creuer adaptatiu
• Paquet emmagatzematge
• Quadre de comandaments
Digital Cockpit
• Cinturons amb detalls en vermell
i pinces de fre en vermell

01 Facilitat.

02 Sempre en moviment.

03 El món sense ﬁls.

04 Sempre ben il·luminat.

05 Ara res no et podrà aturar.

06 Troba el teu lloc preferit.

Tot el que necessites,
just allà on ho necessites.

Esportiu de cap a peus. Les llantes
d’aliatge mecanitzades de 46 cm
(18") seran el blanc de totes
les mirades.

El carregador sense ﬁls t’ho
posa fàcil perquè la bateria del teu
dispositiu sempre estigui carregada.

Posa en pràctica el teu potencial.
Il·lumina un món nou amb els fars
Full LED.

Connecta’t a les coses que t’agraden,
siguis on siguis, cada dia, gràcies al
Sistema Full Link i la pantalla de 20,3 cm
(8"). Comparteix, escolta i navega amb
Apple Car Play™, Android Auto™
o Mirror Link™.

Penses diferent? Escull l’autèntica
classe i el confort a cada puntada.

Llantes.
41 cm

43 cm

(16")

(17")

Design 26/1

R

Dynamic 26/1

St XE

St

Dynamic 26/2

XE

Dynamic 26/3

FR

46 cm
(18")

Performance 26/1

XE

Performance 26/2

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De sèrie
Opcional
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Colors.
01 Negre Midnight²,³
St XE FR

02 Gris Magnetic²,³
St XE FR

03 Taronja Eclipse²,³

01

St XE

Negre Midnight²

R

St XE FR

Gris Magnetic²

R

St XE FR

Blanc Candy¹

R

St XE FR

Blau Mystery²

R

St XE FR

02

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De sèrie
Opcional

Vermell Desire²

R

St XE FR

Taronja Eclipse²

R

St XE FR

Vermell¹

R

St XE

Blanc Nevada²

R

St XE FR

¹ Suau.
² Metal·litzat.
³ En els acabats XE i FR els retrovisors exteriors són
del mateix color que el sostre. En l’acabat St els
retrovisors són del color de la carrosseria. En l’acabat
Reference els retrovisors són negres.
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Tapisseries.

Tela Negra

R

Tela

St

Tapisseria Velour Negra

St

Tapisseria Velour Negra²

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De sèrie
Opcional

Tela Negra
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XE

Tapisseria Velour Negra¹

XE

Tapisseria Velour Negra

FR

¹ La tapisseria incorpora costures en gris.
² La tapisseria incorpora costures en vermell.

Els teus
accessoris.
Diferent.
No hi ha cap altra manera.
Què és teu? El que prefereixis.
Més elegant? Millor equipament?
Fes que el teu SEAT Arona sigui únic
i que ho tingui tot. És teu.
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Performance.
Àgils. Lleugeres. Robustes. Les llantes d’aliatge Performance
del SEAT Arona han estat creades per aproﬁtar al màxim
la carretera. Disponibles en 46 cm (18") i en Negre Sport
mat o Negre Piano brillant, són tota una declaració
d’intencions. I per què no? Ets tu qui escull.

Llantes d’aliatge de 46 cm (18")
Negre Sport.
Per donar al teu cotxe un look actual
i soﬁsticat, escull les llantes d’aliatge
de 46 cm (18") en Negre Sport mat,
el complement perfecte al teu vehicle.
Subspoiler.
Quan el disseny s’uneix al rendiment.
Un subspoiler cromat mat o negre
setinat que dóna al teu Arona un
avantatge més dinàmic en carretera.

SEAT Sport Line: Totes les llantes exclusives a SEAT Sport.
Demana-les a través del Conﬁ gurador i rep-les muntades
al teu nou cotxe.
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Interior.
Mai no ha estat tan fàcil fer les coses a la teva manera.
Aquesta pràctica gamma d’accessoris ha estat dissenyada
per ajudar-te a fer-lo teu. Necessites ombra? Il·luminació
en la foscor? O només prefereixes alguns tocs elegants
per completar el teu SEAT Arona perfecte? El que necessitis,
personalitza-ho i posa el llistó més alt.

01

03

02

04

Arnès per a mascotes.
És una vida de gossos, així doncs
l’hem de millorar. Ara la teva mascota
podrà viatjar còmoda i segura amb
aquest arnès de viatge encoixinat que
se subjecta al cinturó de seguretat.
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01 Estreps il·luminats.

02 Retrovisor interior addicional.

03 Cortinetes.

04 Catifeta per a la consola central.

Il·lumina l’entrada amb aquests
estreps decoratius. S’il·luminen
en obrir les portes, sense
instal·lació elèctrica.

Estigues al corrent del que passa
dins del cotxe, sense distreure’t
de la carretera. És l’accessori
perfecte quan viatges amb nens
per tenir-los vigilats.

Estigues fresc i segur, protegeix-te
dels rajos solars amb total visibilitat.
Així és com ens preparem per a l’estiu.

Realça l’interior del teu SEAT Arona
amb aquesta catifeta protectora per a la
consola central que captura l’esperit de
Barcelona amb l’alegre disseny urbà dels
carrers de la ciutat.

Retrovisors interiors.

Interior
personalitzat.

Complementa l’interior
dinàmic. Disponible en la
gamma de colors de l’Arona
li dóna un acabat actual.

El SEAT Arona arriba amb dos atrevits interiors
personalitzats: Verd Fitness i Daurat Sophisticated Pearl.
Actualitza el pom del canvi, el volant i més, perquè per dins
sigui tan actual com per fora.
Xarxa entre seients.
Pràctica, elegant i protectora,
aquesta xarxa és la funcionalitat
duta al següent nivell. També
disponible en Negre.

Estreps.
Dóna protagonisme al teu Arona
amb els estreps personalitzats
en acer inoxidable per a les portes
davanteres i afegeix valor i protecció
al teu disseny. També disponible
en color Plata.
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Fundes per a la clau.

Interior
personalitzat.

Aquestes boniques fundes
protegeixen i combinen
perfectament amb l’interior
que hagis escollit.

Volant.
Així prens el control. El volant
personalitzat, amb un nou i atrevit
disseny. També disponible en color
Plata. Exclusivament per al volant
de cuir. No disponible per a les
versions FR i Xcellence.

Reposapeus i pedals.
Control dinàmic amb els
pedals i els reposapeus de
l’estil que prefereixis. També
disponible en color Plata.
Pedals no disponibles per
a canvi automàtic.
Característiques no
disponibles per a vehicles
amb el volant a la dreta.

Pom del canvi.
Primera, segona, tercera i més enllà.
Aquest és l’estil de l’Arona. També
disponible en color Plata. No disponible
per a canvi automàtic.
Catifes.
Garanteixen una adherència
perfecta en qualsevol ocasió.
Aquestes catifes antilliscants
són ideals per a una conducció
esportiva.
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Escull.
Oi que
et prova?
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Transport.
Amb la gamma d’accessoris de transport
intel·ligents i pràctics del SEAT Arona
tindràs la conﬁança d’arribar i fer el que
hagis de fer.

Portabicicletes per a ganxo
de remolc.
Un portabicicletes plegable
que es connecta al ganxo
de remolc del teu Arona per
transportar dues bicicletes.
Mobilitat per a la teva mobilitat.
Portaesquís per a ganxo
de remolc.
Boig per baixar pistes? Aquest
remolc ha estat dissenyat per
transportar esquís i taules de
snowboard, perquè baixis els
pendents amb estil.
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Transport.

Ganxo de remolc.
Resistent i de baix perﬁ l.
Quan l’hagis d’utilitzar,
aquest pràctic ganxo estarà
a punt per a l’acció.
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Barres portants.

Transport.

A punt per a l’acció. Aquestes barres
portants han estat dissenyades
per al teu SEAT Arona. Són ideals
per utilitzar amb una àmplia gamma
d’accessoris. Incorporen tancament
antirobatori.

Per a totes les emocions que té la
vida, porta el que necessitis quan
ho necessitis.

Bagul portaequipatges.
Ideal per als viatges en família més
llargs, protegeix el teu equipatge
contra les inclemències del temps.
Elegant, aerodinàmic i fàcil de muntar
i ancorar. S’obre pels costats i s’utilitza
amb les barres portants.

Portaesquís.
Un viatge a la muntanya?
Aquest portaesquís ha estat
especialment dissenyat
i és perfecte per utilitzar-lo
en família. Transporta
4-6 esquís o 2-4 taules
de snowboard.
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Portabicicletes.
T’apassiona el ciclisme? Aquest
aerodinàmic bastidor d’alumini
portarà les teves bicicletes. S’utilitza
juntament amb les barres portants
i incorpora un dispositiu antirobatori.

Protecció.
Protegeix el teu SEAT Arona amb una àmplia gamma
d’accessoris fets a mida. Aquesta pràctica col·lecció
ho manté tot al seu lloc i en les millors condicions.
01

03

02

04

Organitzador de maleter.
Aquest divisor d’alumini aproﬁta
al màxim el maleter del teu Arona
i assegura que tot arriba al teu destí
en perfecte estat.
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01 Reixeta de separació.

02 Catifa de maleter reversible.

03 Faldons parafangs.

04 Safata per a maleter semirígida.

La reixeta de separació divideix
la secció del passatgers del
maleter i es desmunta fàcilment
sense eines. Perfecta per dur-hi
la teva mascota.

Protegeix el teu SEAT amb aquesta
catifa reversible per a maleter fàcil
de col·locar. Resulta ideal per
mantenir el terra del maleter net
de brutícia i líquids.

Els faldons parafangs davanters
i posteriors eviten que la grava,
el fang i altres residus es projectin
cap al teu SEAT Arona. Senzills
i efectius.

Resistent. Impermeable. Fàcil
de netejar. Antilliscant. I s’ajusta
perfectament a l’espai del maleter.
Ara podràs amb tot el que la vida
depari al teu SEAT Arona.

Infotainment
i seguretat.
El SEAT Arona incorpora seients a mida i característiques
de seguretat per protegir tots els ocupants, a més dels
darrers sistemes d’infoentreteniment a bord perquè tots
viatgin contents. Protegeix el més important i fes que els
trajectes més llargs passin volant.

Navlet 7".
Estaràs al corrent de tot, mentre
la família s’entreté. Aquesta pantalla
de visualització frontal amb doble
càmera recarregable incorpora
mapes d’Europa en alta deﬁnició.
Incorpora suport amb ventosa perquè
puguis seguir sempre la millor ruta
mentre els passatgers es distreuen.
SEAT PEKE G1 Triﬁx I-Size.
Adequada per als grups generals II,
III (15 kg-36 kg). Es pot instal·lar amb
el cinturó de seguretat del cotxe
o amb el cinturó ISOFIX plus.
Respatller d’alçada regulable.
La funda es pot extreure i rentar.

72

Línia
Crossover.

Necesser.
Necesser multifunció, es
pot utilitzar penjat o de peu.
Compartiments a l’interior,
bossa de plàstic extraïble
per transportar líquids en
l’equipatge de mà, logotip
SEAT en relleu subtil.
Material: 100% polièster
Base: PU impermeable
Dimensions: 300×120×245 mm
Color: blau/sorra
Ref: 6H1087317 HAJ
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Libreta.
Llibreta amb acabat suau
i tapa ﬂexible, emblema SEAT
en cuir a la tapa, corretja elàstica
horitzontal, 224 pàgines en blanc
amb la silueta del cotxe a la
primera pàgina i marcapàgines.
Material: paper
Dimensions: 215×150×17 mm
Color: blau fosc/marró
Ref: 6H1087216 HAJ

Al teu servei.
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.

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

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

Premiem la
teva fidelitat.
Vine a la nostra Xarxa de Serveis Autoritzats
i gaudeix de les nostres ofertes especials.
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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 conﬁança 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.

Garanties
i avantatges
del teu SEAT.
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 ﬁns a 5 anys i/o 100.00 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.

SEAT
assegurances.

Assegurança
de pneumàtics.

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

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 ﬂota i empreses.

Danys propis
Cobrirem els danys que pugui patir el teu
vehicle segons els límits de les cobertures
contractades, sense franquícia o amb
franquícia de 600 €, 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.

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

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.
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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.

¹ Aplicable a operacions amb una factura d’un import
total mínim de 600 €.

Recepció
activa SEAT.

Manteniment
SEAT service.

Mobilitat
SEAT Service.

SEAT
Respon.

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.

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.

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

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

Inclou la realització de tots els serveis
d’inspecció i manteniment recollits al Pla de
Manteniment SEAT durant els 5 primers anys
o 80.000 km, el que es produeixi abans.

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.

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

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.

*Per conèixer les cobertures exactes del teu vehicle,
truca al 900 504 868 (Opció SEAT Service de Mobilitat).
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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:
Mobilitat SEAT Service: 900 504 868 (Opció 1)
SEAT Respond: 900 504 868 (Opció 2)
Trucades des de l’estranger:
+ 34 93 708 67 50
SEAT-responde@seat.es

Informació mediambiental.

Fábrica
En el període 2010-2018, les emissions de
CO2 per cotxe fabricat s’han reduït un 54%,
i el consum d’energia per cotxe un 19%.

Millora del procés de neteja interna dels
robots utilitzats a les estacions de color,
gràcies a l’ús de productes de neteja
sense compostos orgànics volàtils (COVs).

Estalvi d’un 31% en el consum d’aigua
per cotxe. Reducció d’un 28% dels residus
generats per cotxe.

Conducció ecològica

Materials renovables

ECO tips: missatges de recomanació per
a una conducció més eﬁcient i ecològica.

Presència de materials renovables com
ara cotó, goma natural i cel·lulosa/paper
a diverses parts del vehicle.

ECO trainer: ajuda a l’usuari per a
una conducció més eﬁcient. Indica les
accelerades i les frenades innecessàries.

Dipòsit de combustible
Les millores aplicades al sistema han ajudat
a reduir el pes i el volum del dipòsit ple,
sense perdre autonomia.

Aire condicionat
Motor
La conﬁguració de tipus modular facilita
una reducció de components i acoblaments,
i redueix el pes en la carrosseria nua.
El SEAT Arona ofereix un motor TGI, i és el
primer SUV urbà de gas natural comprimit
(GNC) i gasolina del món. Disposa de
l’etiqueta ambiental ECO, que correspon
a la segona categoria amb major contribució
a la millora de la qualitat de l’aire que permet
la circulació en casos d’elevada contaminació
i l’accés i l’estacionament a l’anella central
de les ciutats, independentment del nivell
de contaminació.

Qualitat de l’aire

Il·luminació

Els motors dièsel incorporen el sistema
catalític de reducció (SCR) per minimitzar
les emissions d’òxids de nitrogen.

La incorporació de fars Full LED i llum de dia
LED redueix el consum elèctric i augmenta
la durada i la potència dels fars.

L’ús del nou refrigerant R1234YF
redueix un 99,7% el potencial
d’escalfament global.

Pneumàtics
Pneumàtics amb baixa resistència
al rodament.

Acústica
Compliment total de les noves
normatives en matèria de soroll,
gràcies a les millores introduïdes als
tubs d’escapament i al paquet acústic.

Objectius mediambientals del desenvolupament tècnic de SEAT
Protecció del clima.
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Preservació dels recursos.

Protecció de la salut.

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 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 Certiﬁcat de Destrucció per obtenir la baixa del vehicle a la DGT.
09/2019. Imprès a Espanya.

