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Fes de cada dia 

Lleva’t. Posa’t en marxa. Atura’t. Repeteix. Quan 
acceptes cada moment com una oportunitat de viure 
la vida al màxim, fi ns i tot les rutines més corrents 
esdevenen extraordinàries. El premiat SEAT Ateca 
és el SUV per als qui gaudeixen cada segon del dia. 
Com començaràs el teu?

un gran dia.

2



05
Al teu 
servei.

02
El teu Ateca.
10 Disseny exterior
14 Disseny interior
16 Tecnologia
18 Seguretat

03
A la teva 
manera.
22 Reference
26 Style
30 Xcellence
34 FR
38 Llantes
40 Colors
42 Tapisseries

04
Els teus 
accessoris.
46 Performance
48 Exterior
50 Interior
52 Decoració interior
56 Transport
58 Protecció
62 Infotainment i seguretat
64 Línia Crossover 72 Informació mediambiental

01
Easy 
mobility.

4



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 Ateca.

El SEAT Ateca és un SUV urbà que combina 
estil i substància, disseny dinàmic amb 
tecnologia d’última generació. Línies atrevides, 
espai addicional i tot el que necessites per 
mantenir-te entretingut, segur i feliç a la 
carretera. Un brindis pels matins de dilluns.

Per què acceptar 
el corrent?
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Més gran. Més atrevit. Millor. Només l’has de mirar. 
Un exterior dinàmic, una línia de sostre elevada, 
contorns defi nits, corbes fermes. Full LED, barres 
cromades en el sostre i una silueta de llum 
característica que et dóna la benvinguda. 
Perquè cada dia mereix ser així d’especial.

Avui.
Gaudeix-lo.

Disseny exterior

10



Disseny exterior

Tant fa des d’on el miris, el SEAT Ateca ha 
estat dissenyat per millorar els teus trajectes 
diaris. Distintiva calandra per davant, doble 
escapament per darrere, marcs de les fi nestres 
cromats pels costats i llantes d’aliatge de fi ns 
a 48 cm (19") sota. Perquè veure’s bé signifi ca 
sentir-se fenomenal.

Bonic 
des de tots 
els angles.
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Disseny interior

Un espaiós habitacle i un maleter amb una 
capacitat de 510 litres que es pot expandir 
fi ns a 1604 litres, abatent els seients del 
darrere. Sufi cient espai perquè espremis 
al màxim el teu dia a dia.

Ho necessites?
Agafa-ho.
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Tecnologia

La tecnologia no és aquí per impressionar. És aquí per 
alliberar-te. Com la càmera de visió de 360º que et permet 
veure l’espai al voltant del vehicle i com l’assistent 
d’aparcament que estaciona perfectament el vehicle. O el 
quadre d’instruments totalment digital i el carregador sense 
fi l que s’encarreguen que sempre tinguis el control i que mai 
perdis el contacte. Ara, centra’t on vulguis anar avui.

Llibertat.
És el que fa que 
la vida pagui la 
pena.
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Seguretat

La vida està plena de sorpreses. Per això, 
el SEAT Ateca incorpora detecció de l’angle 
mort i alerta de trànsit posterior que et fan 
saber quan les coses no surten com vas planejar. 
Circules per autopista? Deixa que el control de 
creuer adaptatiu prengui el control. Aturat en un 
embús? L’assistent de conducció en embussos 
t’allibera dels nervis.

Relaxa’t.
Recordes 
quan conduir 
era divertit?

18



A la teva manera.

Què fa que el teu 
dia sigui fantàstic?

Elecció. On seríem sense ella? 
Independentment de si el teu dia et porta 
per un camí de muntanya o pels carrers de 
la ciutat, hi ha un SEAT Ateca amb l’estil i la 
tecnologia adequats per a la teva rutina.

20



Reference.

Gaudeix del trajecte.

La pantalla tàctil de 20,3 cm 
(8") amb tecnologia Full Link 
signifi ca que sempre estaràs 
connectat i mantenint el 
control. Ara, escull la teva 
banda sonora.

Què més 
necessites?

L’ Ateca Reference està equipat amb tot el 
que necessites per omplir el teu dia a dia 
de moments per gaudir.

Grans idees.

Imagina què pots fer amb una 
capacitat de maleter de 510l. 
El SEAT Ateca Reference et dóna 
tot l’espai que necessites per 
convertir en realitat fi ns i tot els 
teus plans més grans.
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01 03

04

05

0602

Seguretat
•   7 Airbags (2 davanters + 2 laterals 

+ 2 cortina + airbag de genoll)

•   Detector de Fatiga

•   Assistent d’engegada en pendent

•   Sensor de pressió de pneumàtics

•   Front Assist

•   Recordatori de cordar-se els 

cinturons a les places davanteres 

i posteriors

•   Sistema de Frenada Automàtic 

Postcol·lisió

•   Desconnexió airbag passatger

•   ISOFIX amb Top Tether a les dues 

places posterior

•   ASR + ABS + ESP + XDS

•   Sensor de desgast 

de pastilles del fre

•   Immobilitzador electrònic

Confort 
•   Volant Multifunció de pell

(Tecla telèfon no operativa)

•   Seients davanters Confort

•   Seient conductor i passatger 

amb ajustament en altura i lumbar

•   Suport per a gots davanter

•   Seients posteriors plegables 60/40

•   Para-sol conductor i passatger, 

portatargetes en el del conductor

•   Reposabraços a la consola central 

amb calaix integrat i suport per a gots

•   Ganxos de càrrega al maleter

•   Reposacaps davanters amb 

funció WOKS

•   Agafadors abatibles

Disseny 
•   Llanta d’aliatge de 41 cm (16") 

+ Kit reparapunxades

•   Retrovisors i manetes de color 

carrosseria

•   Marc radiador cromat

•   Suspensió confort

•   Tapa de combustible lincada 

al tancament centralitzat

•   Tub d’escapament no visible

•   Llum antiboira posterior

•   Antena aleta de tauró

Infotainment 
•   Radio Media System: Pantalla tàctil 

de 20,3 cm (8") Black Pannel i en color 

+ Targeta SD + Port USB a la consola 

central/AUX-in + 2 USB a les places 

posteriors + 4 altaveus

•   Bluetooth®

•   Limitador de velocitat

•   Aire condicionat

•   Indicador canvi efi cient de marxa

•   Avís llums enceses

•   Alçavidres davanters i posteriors 

elèctrics

•   Retrovisors exteriors elèctrics

•   Tancament centralitzat amb control 

remot amb dues claus plegables 

amb obertura selectiva

•   Presa de 12V a la part davantera

•   Ordinador a bord amb pantalla TFT

•   Llums davanters de lectura

•   Llums halògens i llums LED diürns

•   Maleter amb il·luminació

•   Fre de mà elèctric

Equipament de sèrie

Addicional a l’acabat Reference

Reference Edition
•   Fars antiboira

•   Climatitzador

•   Control de creuer

•   Sensor d’aparcament posterior

•   Retrovisors calefactats i plegables 

elèctricament

•   Llums posteriors LED

•   Pack exterior negre

•   Paquet d’emmagatzematge

Amb el fre de mà elèctric pots activar 
i desactivar el fre de mà amb només 
prémer un sol botó. No pot ser 
més senzill.

Podràs aprofi tar el màxim 
possible l’espai interior i oferir 
als ocupants un major confort 
i comoditat.

01 Mesures d’un gran. 02 Prémer i llestos.

La llanta d’aliatge de 41 cm 
(16") donarà al teu Ateca tota 
l’elegància i l’estil que 
necessites per transformar 
el quotidià en alguna cosa 
meravellosa.

El Detector de fatiga analitza els 
moviments i el rendiment de conducció 
per avaluar si el conductor està cansat. 
Si el sistema detecta algun gest 
estrany, envia un advertiment.

03 Elegància absoluta.

Personalitza el teu SEAT Ateca 
amb les teles, colors i acabats 
que més t’agradin.

04 Excel·lència que pots sentir.

Una mica d’ajuda extra sempre 
és benvinguda, si el conductor no 
reacciona, el sistema Front Assist, 
assistent de frenada a la ciutat, 
frena el cotxe.

06 Segueix endavant.05 Sempre alerta.
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Style.

Cervell i bellesa. L’ Ateca Style té el que 
necessites per afegir estil al teu dia a dia.

Estil.
Es tracta de 
com l’utilitzes.

Més temps, més clar, 
més brillant.

Mai no saps quan acabarà 
el dia. Per això els fars Full LED 
del SEAT Ateca il·luminen com 
si acabés de sortir el sol.

Viatja en primera classe.

L’ espaiós interior ha estat 
dissenyat per fer que cada 
trajecte sigui especial, amb 
un confort màxim i un acabat 
de gran qualitat.
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0301

04

05

02 0606

Addicional a l’acabat Reference

Seguretat 
•  Fars antiboira amb funció cornering

•  Assistent de sortida involuntària 

de carril

•  Assistent de llums en carretera 

curts/llargs

•  Mirall interior electrocromàtic

Confort
•  Espai d’emmagatzematge sota 

seient conductor (No disponible 

amb seient elèctric)

•  Reposabraços posterior

•  Easy Folding

•  Insercions interiors cromades

•  Calaix al costat esquerre 

del maleter

•  Reposabraços a la consola central 

amb calaix integrat, suport per 

a gots i sortides d’aire posteriors

•  Para-sol conductor i passatger 

amb mirall cobert i il·luminat, 

portatargetes en el del conductor

•  Guantera il·luminada

•  Calaix portaulleres

(No disponible amb sostre elèctric)

•  Pom i canvi de marxes de pell

•  Bossa darrera dels seients 

davanters

•  Volant Multifunció de pell

Disseny 
•  Llums posteriors LED

•  Llanta d’aliatge de 43 cm (17") 36/1 

+ Kit reparapunxades

Infotainment 
•  Radio Media System: Pantalla tàctil 

de 20,3 cm (8") Black Pannel i en 

color + Targeta SD + Port USB a la 

consola central/AUX-in + 2 USB a 

les places posteriors + 8 altaveus

•  Palanques al volant 

(en motors DSG)

•  Control de creuer

•  Retrovisors exteriors elèctrics, 

calefactables i plegables 

elèctricament

•  Llums davanters de lectura amb 

il·luminació a la zona dels peus 

i llums posteriors de lectura

•  Sensor d’aparcament posterior

•  Sensor de pluja i llums

•  Climatitzador bizona

•  Funció Coming & Leaving home

• Ordinador a bord a color

Addicional a l’acabat Style

Style Edition
•  Sistema de Navegació: 

(Actualització cartogràfi ca 

inclosa: Pantalla tàctil i en color 

de 20,3 cm (8") Black Pannel, 2 

targetes SD/CD, Port USB/AUX-in 

i Connexió I-Pod®, Bluetooth®, 

Reconeixement de veu, 8 altaveus 

i 2 USB a les places posteriors

•  Quadre de comandament 

Digital Cockpit

•  Full LED + llums antiboira LED + 

Llum de benvinguda i funció 

descens retrovisor acompanyant 

a l’aparcament

•  Full Link

•  Pack Exterior en negre: Barres de 

sostre negres + Motllures de 

passos de rodes en negre

•  Paquet Emmagatzematge

Amb el control de creuer 
adaptatiu pots aixecar el peu 
de l’accelerador i relaxar-te.

El climatitzador automàtic bizona 
permet que el conductor, i els seus 
passatgers, seleccionin la temperatura 
perfecta per al seu viatge.

03 Calor o fred? Tu decideixes.02 Segueix circulant.

La distintiva calandra còmoda 
del radiador fa que el frontal 
del teu SEAT Ateca sigui encara 
més atractiu.

01 Causa bona impressió.

L’ Assistent de sortida involuntària de 
carril t’ajuda a no desviar-te avisant-te 
si surts involuntàriament del carril 
corregint de forma automàtica la 
trajectòria de l’Ateca.

06 Assistent de sortida 
involuntària de carril.

Les taules en els respatllers dels 
seients posteriors són ideals per 
sostenir tauletes, llibres o el que 
sigui que mantingui ocupats els 
passatgers del darrere.

04 Diversió en moviment.

Els fars LED del darrere donen a 
l’Ateca Style un perfi l defi nit i una 
millor visibilitat per als cotxes que 
circulen per darrere.

05 Fes que brilli.
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Xcellence.

En vols més? Aquí ho tens. El SEAT Ateca 
Xcellence afegeix més elegància i tecnologia 
d’avantguarda al conjunt.

En ocasions 
és millor no 
economitzar.

Una mirada plena 
de confi ança.

Obre’t.

Afronta el dia a dia ple 
de confi ança gràcies a 
l’inconfusible i dinàmic 
estil que creen les 
defi nides línies del seu 
disseny exterior.

El sostre solar panoràmic 
et dóna una visió perfecta 
del dia que fa fora.
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01 03

04

05

0602

Seguretat
• Direcció progressiva

•  Control de descens 

a les versions 4Drive

Confort 
•  Sostre interior negre

•  Estreps il·luminats a les portes 

davanteres

•  Sistema KESSY d’obertura 

i engegada sense clau

•  Seients davanters esportius

•  Tapisseria AlcantaraR marró

•  Volant multifunció de pell 

amb logotip logo Xcellence

•  Tauler de control marró

•  Llums d’ambient multicolor

•  Llum LED a la guantera

Disseny
•  Barres de sostre cromades

•  Marcs cromats de fi nestres

•  Pas de roda en negre

•  Corbates al pilar B i C 

en negre brillant

•  Vidres foscos

•  Tub d’escapament doble visible 

cromat (Excepte en 1.6 TDI CR 

85 kW (115 CV))

•  Llanta d’aliatge 46 cm (18") 36/1 

+ Kit reparapunxades

•  Graella davantera en negre brillant

•  Fars Full LED

•  Llums antiboira LED amb funció 

cornering

Infotainment 
•  Sistema de navegació: Pantalla 

tàctil de 20,3 cm (8") Black Pannel i 

en color + 2 Targeta SD + Port USB 

(amb xip Apple®) a la consola 

central/Aux-in/i-Pod® connection 

+ 2 USB a les places posteriors 

+ 8 altaveus + Reconeixement 

de veu + Actualització cartogràfi ca

•  Càmera de visió posterior

•  Retrovisors exteriors elèctrics, 

calefactables i plegables 

elèctricament amb llum de 

benvinguda i funció descens 

retrovisor acompanyant a 

l’aparcament

•  Llums LED davanters de lectura 

amb il·luminació a la zona dels 

peus i llums posteriors de lectura

•  SEAT Drive Profi le amb botó Driving 

Experience: Direcció + Pedal 

accelerador + Mode de canvi 

de marxa (només DSG

Addicional a l’acabat Style

Addicional a l’acabat Xcellence 

Xcellence Edition
•  Top view Camara (Càmera 360º)

•  Pack obertura porta gran 

posterior mans lliures: Porta gran 

posterior elèctrica + Pedal virtual 

+ Sistema Kessy

•  Full Link

•  Assistent d’aparcament 

automàtic

•  Quadre de comandament 

Digital Cockpit

• Paquet Emmagatzematge
Amb les seves grans llantes 
d’aliatge mecanitzades de fi ns 
a 48 cm (19"), l’Ateca Xcellence 
presumeix del seu perfi l poderós.

Control fl uid. Volant de pell 
amb logotip Xcellence.

Posa el teu smartphone en el 
carregador sense fi l i oblida’t de 
tornar a quedar-te sense bateria 
quan siguis a la carretera.

El sistema BeatsAudio™ de l’Ateca és 
un sistema de 340 W i 9 altaveus amb 
un subwoofer en el maleter. Orgullós 
i sonor, això és música en estat pur.

01 Circula amb orgull. 02 Control al volant. 03 Sempre actiu.

Els fars Full LED aporten seguretat 
i estil a cada trajecte amb l’últim 
en tecnologia d’il·luminació.

05 Mantén-te segur, 
mostra’t amb nitidesa.

Gràcies al pedal virtual obre 
i tanca el maleter sense utilitzar 
les mans.

04 Mira, sense mans. 06 Més ritme.
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FR.

Benvingut al nou SEAT Ateca FR. Equipat amb 
detalls esportius i tecnologia avançada. Aquest 
és el SUV urbà dissenyat per ajudar-te a superar 
qualsevol desafi ament.

Demostra 
qui mana.

Visió perfecta.

Surt de la rutina.

Com et sents avui? Utilitza 
el botó Driving Experience i 
alterna automàticament entre 
diferents modes de conducció. 
Esportiva, relaxada o eco? 
Tu decideixes.

Els llums posteriors LED 
donen un estil distintiu 
a la part del darrere 
del teu Ateca FR.
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01 03

04

05

0602

Seguretat
•  Detector d’angle mort + Alerta 

de trànsit posterior

•  Control de creuer adaptatiu amb 

sistema de protecció de vianants

Confort 
•  Tapisseria Dinàmica negre

•  Estreps il·luminats a les portes 

davanteres amb logotip FR

•  Interior específi c FR

•  Volant multifunció de pell 

amb logotip FR

•  Pedals en alumini

•  Seients davanters esportius 

amb costures de color vermell

•  Tauler de control negre

Disseny 
•  Barres de sostre negres

•  Llanta d’aliatge de 46 cm (18") 

36/3 + Kit reparapunxades

•  Esperó posterior en color 

carrosseria

•  Motllures de pas de roda en 

color carrosseria

•  Logotip FR a la porta gran 

posterior maleter

•  Graella davantera en negre

 brillant disseny FR

•  Para-xocs davanter específi c 

amb graella en negre brillant 

i para-xocs posterior específi c

Infotainment
•  Sistema de navegació: Pantalla tàctil 

de 20,3cm (8") Black Pannel i en color 

+ Targeta SD + Port USB (amb xip 

Apple®) a la consola central/Aux-in/i-

Pod® connection + 2 USB a les 

places posteriors + 8 altaveus 

+ Reconeixement de veu 

+ Actualització cartogràfi ca

•  Top View Camera (Càmera 360°)

•  Pack obertura porta gran posterior 

mans lliures: Porta gran posterior 

elèctrica + Pedal virtual 

+ Sistema Kessy

•  Assistent d’aparcament automàtic

• Full Link

Addicional a l’acabat Xcellence

Addicional a l’acabat FR 

FR Edition
•  Seient conductor elèctric 

(sense calaixos sota seients)

•  Paquet hivern: Seients 

davanters calefactables, 

ejectors de l’eixugavidres 

calefactats i rentafars

•  Roda de recanvi minimitzada 

de 46 cm (18")

•  Beats Audio™ System 

(8 altaveus + subwoofer)

•  Quadre de comandament 

Digital Cockpit

La càmera de 360º permet 
una visió completa del que 
t’envolta, ajudant-te a evitar 
petites rascades.

Les llantes FR exclusives de fi ns 
a 48 cm (19") donen a l’Ateca FR 
una personalitat autènticament 
esportiva.

01 Circula amb elegància. 02 Un ull en el cel.

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

La tapisseria del SEAT Ateca es 
distingeix pel seu disseny i la precisió 
en els acabaments que garanteixen 
la teva comoditat.

03 Una declaració d’intencions.

La tecnologia Full Link del SEAT 
Ateca et permet connectar el teu 
smartphone al cotxe utilitzant Apple 
CarPlay®, Android Auto® o Mirror Link™, 
segons el dispositiu que tinguis.

04 Sempre connectat.

Amb el quadre de comandament 
Digital Cockpit tindràs a la vista tot 
el que necessites quan siguis al 
volant: la velocitat, els mapes, 
la música i molt més. Per fi  ha arribat 
el futur. (Opcional).

05 No et desconcentris. 06 Estàs fet d’un altre material?
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Dynamic 36/01 St Dynamic Machined 36/02 StDesign 36/01 R

41 cm
(16")

Performance 36/01 XE Performance 

Machined 36/02 XE

Performance 36/03 FR

46 cm
(18")

43 cm
(17")

Exclusive Machined

36/01 XE

Exclusive 36/02 FR

48 cm
(19")

Llantes.

Reference R

Style St

Xcellence XE

FR FR

De sèrie 

Opcional 
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Reference R

Style St

Xcellence XE  

FR FR  

De sèrie   

Opcional  

¹ Suau.
² Metal·litzat.

³ Custom.

Blanc Bila1 R  St  XE  Blanc Nevada2 R  St  XE  FR  Plata Brillant2 R  St  XE  

Vermell Velvet2 R  St  XE  FR  Blau Lava2 R  St  XE Blau Energy1 R  St  XE  FR  

Gris Rodium2 R  St  XE  FR  

Negre Crystal²,³ FR  Marró Magnetic2 R  St  XE  

Negre Màgic2 R  St  XE

Colors.
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Alcantara® Marró EE XE Dinàmica® Negre DV+PL7 XE

Pell Negre DV+WL1 Dinàmica® Negre MEXE FR

Pell Negre ME+WL1 FRStPell negre BB+WL1

Tela STD AS R Tela STD BB St Dinàmica® Negre BB+PL7 St

Reference R

Style St

Xcellence XE  

FR FR  

De sèrie   

Opcional   

Tapisseries.
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Els teus 
accessoris.

El que necessitis.
Vagis on vagis.

On et porta avui la teva rutina? Sigui on sigui, 
has d’estar llest. Igual que el teu SEAT Ateca. 
Vols més rendiment? Solucionat. Necessites 
portar més coses amb tu? Cap problema. 
Més fort? Quants decibels? Ara ja estàs llest.
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01

02

03

04

Performance.

Doble escapament.

Destaca entre la multitud. Dóna al 
teu Ateca un aspecte més esportiu i 
un perfi l més dinàmic amb un original 
para-xocs davanter perquè el teu 
aspecte sigui impecable.

01  Styling kit frontal.

Què és la vida sense color? Ara, pots 
personalitzar l’aspecte del teu Ateca 
amb l’argent Crossover per a les 
llantes d’aliatge, els kits decoratius i els 
retrovisors exteriors. O escull un atrevit 
negre per a les llantes d’aliatge i els 
kits decoratius.

03 Colors.

Aquest accessori decoratiu per al 
para-xocs posterior té un disseny 
dinàmic, tot terreny , que dóna a la 
teva rutina una dimensió 
completament nova.

02 Styling kit posterior. 04 Escapament ocult.

Expressa el teu esperit competitiu 
i potencia l’efi ciència del motor del 
teu Ateca amb un doble escapament 
compost per dos tubs d’escapament 
amb acabat mat polit.

Perquè la teva rutina és el què fas d’ella. Els accessoris 
Performance per al teu SEAT Ateca afegeixen un estil 
aerodinàmic addicional perquè gaudeixis d’una conducció 
més dinàmica i d’un aspecte més esportiu.

Amb aquest kit, pots amagar els 
teus escapaments i donar a la part 
del darrere del teu Ateca un aspecte 
més net i més minimalista.

SEAT Sport Line: Tots els accessoris exclusius a SEAT Sport. 

Demana les llantes a través del Confi gurador i rep-les muntades 

en el teu nou cotxe.
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Els detalls que marquen la diferència. Aquests elegants 
elements decoratius per a exterior donen al teu Ateca un 
aspecte que porta la teva rutina a un altre nivell.

Motllura lateral formada per 2 peces 
que cobreixen l’àrea inferior de les 
portes. Color argent. Dóna força 
i disseny al lateral del vehicle.

Motllura lateral per a la porta.

Exterior.
Motllura frontal formada per una 
peça que cobreix la vora exterior de la 
calandra frontal inferior. Color argent. 
Dóna força i disseny a la part frontal 
del vehicle.

Motllura per a la calandra frontal.

Dissenyada per donar el toc d’estil 
adequat a la part posterior del vehicle, 
la motllura en argent farà brillar el teu 
Ateca amb actitud.

Motllura per a la porta del maleter.

Motllura frontal formada per una 
peça que cobreix la vora exterior dels 
fars antiboira. Dóna força i disseny a 
la part frontal del vehicle.

Motllura per a fars antiboira.
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Interior.

Cafetera expresso.

Necessites cafeïna? Aquesta cafetera 
expresso AutoSet signifi ca que sempre 
podràs aturar-te per degustar un 
deliciós cafè cremós.

El que hi ha dins importa. Aquests accessoris per 
a interior donen al teu Ateca el confort i l’estil que 
fan que la teva rutina sigui millor que mai.

Estreps per a la zona d’entrada que 
incorporen el nom de model il·luminat. 
S’il·luminen durant 40 segons a l’obrir 
les portes del cotxe. S’apaguen al 
tancar les portes. No requereix 
instal·lació elèctrica.

01 Estreps il·luminats.

La funda decorativa per a la clau 
protegeix perfectament el dispositiu 
elèctric i li dóna un aspecte i tacte 
molt singulars.

03 Fundes per a claus.

Estreps en acer inoxidable per a la 
zona d’entrada de la part frontal. 
Inclou línia decorativa en negre i el 
logotip del cotxe. Protegeix 
l’entrada contra rascades.

02 Estreps en acer inoxidable. 04 Cortinetes solars.

Protegeixen contra els raigs solars 
i mantenen la visibilitat sense posar la 
teva seguretat en perill. També són útils 
per regular la temperatura interior a 
l’estiu. Pots conduir amb les fi nestres 
obertes fi ns a 120 km/h.
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Per què no fer que cada dia sigui fi ns i tot millor? Ara 
pots personalitzar el teu Ateca amb una àmplia gamma 
d’accessoris dissenyats per ajudar-te a expressar la teva 
personalitat on més importa.

Decoració 
interior.

Joc decoratiu d’interior aplicable a: tauler 
de control, climatitzador, consola central, 
volant i plafó de la porta. Les peces es 
col·loquen sobre la part original. 
Comprova en el teu Concessionari les 
possibilitats d’aplicació de les diferents 
versions de les peces segons la 
confi guració i opcions del vehicle, 
així com les opcions d’acabat de color.

Decoració interior.
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A què estàs 
esperant?

Endavant.
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Transport.

Suport d’alumini amb suports de goma. 
Per a 4/6 snowboards. S’utilitza juntament 
amb les barres portants.

Portaesquís.

Protegeix el teu equipatge siguin quines 
siguin les condicions meteorològiques. 
Amb forma aerodinàmica. Muntatge senzill 
gràcies al seu ancoratge ràpid. Obertura per 
ambdós laterals. S’utilitza juntament amb les 
barres portants.

Bagul portaequipatges.

Inclou 4 suports de plàstic que s’adapten a 
la forma de la taula de surf. Per transportar 
1 o 2 taules de surf. S’utilitza juntament amb 
les barres portants.

Portasurf.

Una nova forma de transportar càrregues 
llargues, aquest accessori especial converteix 
el teu Ateca en el vehicle de transport 
defi nitiu. S’ajusta fàcilment per transportar 
gairebé tot el que necessites d’un lloc a l’altre.

Límit de càrrega.

Somiar està bé, però fer plans és encara millor. SEAT 
t’ofereix una àmplia gamma d’útils accessoris de 
transport que t’ajuden a posar en pràctica fi ns i tot les 
teves idees més grans. Pràctics, elegants i dissenyats 
per dur-vos a tu i al teu Ateca encara més lluny.
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Protecció.

Organitzador de maleter.

Barra divisòria en alumini per 
organitzar l’espai en el maleter 
i garantir que la càrrega no es mou. 
La barra divisòria es pot subjectar 
a la vora exterior del plafó amb clips, 
mentre que la barra telescòpica 
extraïble garanteix que està ben 
subjecta. Només disponible per 
a maleter amb doble pis.

Protegit. Segur. Organitzat. Tres paraules que marquen la 
diferència quan et desplaces. Aquests pràctics accessoris 
són la forma perfecta per arribar on vulguis.

Safata d’escuma per protegir 
la superfície del maleter.

01 Safata protectora d’escuma 
per a la zona de càrrega.

Protecció amb vores elevades per al 
maleter. Resistent, impermeable, fàcil de 
netejar, antilliscant i compta amb àmplies 
ranures per evitar que la càrrega es 
mogui. Només disponible per a maleters 
sense doble pis amb tracció davantera, 
i 4Drive amb kit de reparació antipunxades.

03 Safata amb vora elevada.

Xarxa fl exible negra per al maleter 
que ajuda a subjectar correctament 
l’equipatge. Només disponible per 
a maleters amb doble pis.

02 Xarxa de maleter. 04 Safata reversible.

Safata adaptada a la mida del maleter. 
La safata està entapissada per un costat 
i plastifi cada per l’altre per satisfer totes 
les necessitats. Té el mateix aspecte que 
la safata de sèrie i pot transportar objectes 
humits i bruts sense danyar el maleter. 
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Protecció.

Cadenes de neu.

Motllura posterior formada per una 
peça metàl·lica que s’adhereix a la part 
superior del para-xocs posterior per 
protegir-lo de les rascades al col·locar 
objectes en la zona de càrrega. Acer 
inoxidable amb acabat polit.

01 Motllura protectora 
del para-xocs.

Protegeixen la carrosseria dels 
materials projectats per les rodes 
durant la conducció.

03 Faldons davanters 
i posteriors.

Estoretes de cautxú per a una millor 
protecció contra líquids i brutícia. 
Joc de quatre peces. Les estoretes 
de conductor i copilot compten amb 
sistema de fi xació.

02 Estoretes de cautxú. 04 Rascador de gel.

Quan el temps empitjora, o si 
planeges fer una escapada a l’hivern, 
assegura’t de portar aquestes 
cadenes de neu perquè el teu Ateca 
i tu pugueu circular a través de la neu.

Ocult, però llest per quan el necessitis. 
Aquest rascador de gel es guarda just 
al costat del dipòsit de combustible.
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La gamma d’accessoris per al teu SEAT 
Ateca incorpora cadires infantils i elements de 
seguretat per protegir els teus passatgers, així 
com l’últim en dispositius d’infoentreteniment 
a bord perquè estiguin distrets durant el trajecte.

Encara que la teva rutina ja sigui 
divertida, en ocasions cal afegir alguna 
cosa més. Aquesta tauleta HD de 25,4 cm 
(10″) amb Bluetooth® i connectivitat wifi  
incorpora un suport perquè la subjectis 
als seients davanters perquè els teus 
passatgers gaudeixin d’entreteniment 
multimèdia durant el trajecte.

Còmode i segur. Els seients de 
seguretat infantils Kidfi x són aptes 
per a nens de 15 kg-36 kg. Es pot 
instal·lar amb el cinturó de seguretat 
estàndard de l’Ateca o amb ISOFIX 
i el cinturó de seguretat de l’automòbil. 
Respatller amb altura regulable per 
estar segur que els passatgers més 
petits viatgen contents i segurs.

Tableta de 25,4 cm (10″).

Peke G3 Kidfi x.

Infotainment 
i seguretat.
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Línia 
Crossover.
Jersei per a home.

Jersei de punt fi  amb coll de 
punta, subtils detalls de colors 
i colzeres protectores.

Material: 70% cotó, 
20% poliamida 10% seda
Talla: S - 3XL
Color: Blau
Ref: 6H1084100X GAJ

Gorra.

Gorra informal de punt.

Material: 60% cotó, 
35% polièster, 5% elastà
Talla: Talla única
Color: Blau
Ref: 6H1084303 GAJ

Samarreta amb 
butxaca per a home.

Samarreta, butxaca davantera 
amb franja de colors, look de 
2 capes.

Material: 100% cotó
Talla: S - 3XL
Color:Taronja

Ref: 6H1084200X GBH

Samarreta sense 
mànigues per a dones.

Samarreta sense mànigues lleugera 
en forma d’ A, plec a l’esquena.

Material: 95% viscosa, 5% elastà
Talla: S - XL
Color: Taronja
Ref: 6H1084212X GAH

Cinturó.

Cinturó teixit.

Material: 100% polièster
Talla: 115 cm
Color: Blau
Ref: 6H1087408 GAJ
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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.

Al teu servei.

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.
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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.

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. 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.

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.

* Per conèixer les cobertures exactes del teu vehicle, 

truca al 900 504 868 (Opció SEAT Service de Mobilitat).

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:
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

SEAT
Respon.
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Informació mediambiental.

ECO tips: missatges de recomanació per 
a un conducció més efi cient i ecològica.

ECO trainer: ajuda a l’usuari per a una 
conducció més efi cient, indicant accelerades 
i frenades innecessàries.

Conducció ecològica 

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

Materials renovables 

La confi guració de tipus modular facilita una 
reducció de components i encaixos, disminuint 
el pes en carrosseria despullada.

Motor 

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

Il·luminació 

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

Acústica 

Les llantes d’aliatge per al SEAT Ateca 
han estat sotmeses a rigoroses proves 
de fatiga i tensió per assegurar que 
responen millor i que duren més temps. 
Els aliatges han estat dissenyats per ser 
tan lleugers com sigui possible.

Llantes d’aliatge 
Pneumàtics amb baixa resistència 
al rodament.

Pneumàtics

En construir els xassís en acer d’alta resistència 
conjuntament amb innovadores tecnologies 
d’emmotllament, hem reduït l’espessor de l’Ateca, 
sense comprometre les seves prestacions.

Xassís 

Reducció d’un 15% de pes gràcies a 
l’optimització de la carcassa de seients.

Seients 

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

Aire condicionat 

Objectius ambientals del desenvolupament tècnic de SEAT

Protecció del clima.   Preservació dels recursos.   Protecció de la salut.

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

Qualitat de l’aire
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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.

10/2019. Imprès a Espanya.




