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Året är 1953. Den första SEAT-bilen rullar ut från vår 
produktionslina och hela landet börjar röra sig fritt. Mer  
än 65 år senare förflyttar vi människor över hela världen.

Men vår hemstad Barcelona förblir en viktig del av vår 
inspiration. Dynamiken, passionen och kreativiteten som 
finns här genomsyrar varje bil vi skapar, och faktiskt 
kommer 50 % av den ström vi använder för att tillverka 
våra bilar direkt från den spanska solen. Likt Barcelona 
kommer vi aldrig att stanna upp. Varför? För att du har 
ställen att vara på. 

Skapad i 
Barcelona.
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Världen är full av möjligheter, och 
SEAT gör det enkelt att fånga upp 
dem. Planera din egen rutt. Ange 
dina egna mål. Rör dig lätt genom en 
ständigt föränderlig värld. Med det 
automatiska lås- och startsystemet 
KESSY kan du öppna dörrarna på din 
SEAT Alhambra och starta motorn 
utan att ens ta ut nyckeln ur fickan. 
Dessutom kan du välja till elektriska 
skjutdörrar och baklucka som gör det 
enkelt att komma i och ur bilen, 
särskilt när du har händerna fulla. 

Tekniken skänker dig njutning eller 
gör saker bättre, om det inte gör det, 
vad är då meningen med det? Om 
det inte är lätt är det inte mobilitet. 

Det lätta 
livets 
mobilitet.
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När detaljerna sitter på plats är allting möjligt. 
Med SEAT Alhambra kan du ändra och lägga 
till funktioner och utrustning som passar dig. 
FR-Line Paket, 18"-lättmetallfälgar eller 
Bi-Xenonstrålkastare för att få bättre sikt.  
Det är upp till dig att bestämma. 

En värld av 
möjligheter.

Exteriör design
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Fotbollsträning, dagsutflykt eller en planerad 
skidresa? Varje familj är annorlunda med egna 
behov. Det tar vi på SEAT fasta på. Med ett 
lastutrymme på hela 2 297 liter, ett rymligt 
bagageutrymme och hela 32 sätt att anpassa 
dina säten på finns det plats för hela familjens 
intressen.

Plats för 
att växa?
Det har du i  
Alhambran.

Interiör design



SEAT Alhambra har flera sätt att göra livet 
magiskt lätt! Välj till den virtuella pedalen med 
vilken du kan öppna bakluckan när du har 
händerna fulla. Bara genom att röra foten nära 
en sensor under stötfångaren öppnas bakluckan 
– enkelt och bekvämt. Och med SEAT Alhambras 
Bi-Xenon-strålkastare känns nattkörning som att 
köra på dagen. 

En del kallar 
det magi, för 
dig är det  
vardag.

Teknik
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Sociala medier. Underhållning. Kartor. SEAT Alhambra 
erbjuder Full Link-tekniken som gör det möjligt att 
koppla upp din smartphone med Mirror Link™ eller Apple 
CarPlay™ tillsammans med SEAT Media System Plus. 
Det betyder att du har åtkomst till allting på din smartp-
hone genom ett fingertryck på skärmen och kan få dina 
meddelanden upplästa, söka oneline och streama din 
musik. 

SEAT Media System Plus är standard i Alhambra och 
inne håller en 6,5" pekskärm i färg, USB, AUX-ingång, 
CD-spelare, SD-kortplats, Bluetooth® samt åtta 
högtalare för ett kristallklart surroundljud. 

Smartphone?
Smart bil.

Teknik
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Vi på SEAT tycker att  säkerheten kommer först. Vår döda 
vinkelvarnare uppmärksammar dig på osynliga hinder.  
Med Lane Assist, Helljusassistent, igenkänning av trafik-
skyltar och trötthetsvarnare gör vi allt för att din säkerhet 
inte ska bli en stressfaktor.

Allt för att 
åka tryggt.

Säkerhet



Din väg.
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Dags att sätta 
reglerna. 

Med din SEAT Alhambra kan du få mera. 
Vill du ha ökad prestanda eller mer 
bekvämlighet? Eller bara lite extra stil och 
finess? Det handlar om de val du gör, välj 
det du behöver. 



FR-Line.
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Vad än familjen vill hitta på är SEAT Alhambra 
FR-Line redo för utmaningen. Prestanda, 
mångsidighet och design tar det ett steg längre. 
Från skolskjuts till campingutflykter, FR-Line tar 
det praktiska och gör det sportigt. 

Kul med  
familjen?  
Ta det en 
nivå till. 

Sportiga detaljer.

Det sitter i hjulet.

Varje resa borde vara en händel-
serik upplevelse, och FR- Line gör 
det funktionella roligt. Från de-
taljerna på ratten till designen på 
sätena. Det handlar inte bara om 
att ta sig från punkt A till punkt B. 
Det handlar om hur du känner dig 
när du kommer fram.

FR-Lines 18" Akira Atom Grey 
Lättmetallfälgar är byggda för att 
tåla action. Det sportiga arvet ger 
uthållighet, styrka och bra grepp. 
Det enda du behöver göra är att 
ta dig till äventyret. 



Den multifunktionella ratten med 
FR-logga och inbyggd adaptiv 
farthållare ger dig allt du behöver 
precis där du behöver det.

Med sidospeglar i Atom Grey  
ser du alla utanför. Men mörk-
tonade rutor förhindrar dem 
från att se in.

01 Eget utrymme. 02 Välj komfort.

01

02

Standardutrustning

 Säkerhet 
•  7 krockkuddar
•  Front Assist (övervakning av omgivande 

trafik) inklusive Adaptiv farthållare 
•  Elektroniskt antisladdsystem med ABS 

och bromsassistent, antispinnreglering 
och elektronisk differentialspärr

•  iSOFIX- och Top Tether-system i andra 
sätesraden (för tre barnstolar)

• Multikollisionsbroms  
• Stöldskyddslarm med kupéövervakning
• Lane Assist filhållningsassistent 
• Varningslampa för däcktryck

 Exteriör 
• Mörktonade rutor bak
• Lättmetallfälgar 18” Akira Atom Grey
• Takreling och list runt rutor i krom 
•  Eluppvärmda elektriskt infällbara  

sidospeglar med parkeringsläge
•  Sidospeglar i Atom Grey med  

LED-ljus indikatorer 
• Dimljus med kurvfunktion
• Svarta sidostickers
•  Bakljus samt registreringsskyltens  

belysning i LED
• Regn och ljussensorer  
• Bakre sidoskjutdörrar

 Elektronik 
• Parkeringssensorer fram och bak
•  Färddator 
•  Radio med 6,5" pekskärm i färg,  

8 högtalare, SD-kort, CD-spelare, USB 
(2 st i andra sätesraden) + AUX-ingång

•  Eluppvärmda säten fram
•  Climatronic trezons klimatanläggning 

(med reglage på andra raden)
•  12-V-uttag i mittkonsolen fram (2 st)  

och 1 st i bagaget 

•  Elstyrda fönsterhissar fram och bak  
+ centrallås

•  KESSY nyckellöst system utan  
SAFE-låsning

•  Elektronisk handbroms med Auto Hold 
funktion

• Sportfjädring 
• Trötthetsvarnare 
• Bluetooth

Interiör 
•  7 säten med Easy Entry instegssystem 

till sista stolsraden
•  Fem individuella stolar bak med regler-

bart nackstöd och Easy-Fold funktion, 
de tre stolarna på andra sätesraden är 
reglerbara framåt/bakåt

•  Multifunktionsratt och växelspaksknopp 
i läder med röd sömnad samt FR-logga

•  Lådor under förar- samt passagerar-
stolen 

• Passagerarstol fällbar till bord 
•  Förarstolen justerbar i höjdled, samt 

elektriskt justerbart svank- och ryggstöd
•  Passagerarstol med inställbart svank-

stöd, justerbar i höjdled
•  Sportstolar i svart Alcantara klädsel med 

röd sömnad och FR logga
•  Förvaring i ryggstöd till förarstol och 

passagerarstol fram 
•  Invändig LED-belysning i bagage-

utrymmet
•  Låsbart handsfack med LED-belysning 

och kylfunktion
 • Två solgardiner för bakdörrarna
•  Svart interiör
• Textilmattor med röd sömnad
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Kombinerad kommunikation, 
navigation och nöje. Media system 
Plus erbjuder dessa tre element.

Med racingstickers får dörrarna på 
din Alhambra en sportig dimension. 

04 Visa dina sanna färger.

Den automatiska, sjuväxlade  
och läderklädda växelspaken 
ger dig perfekt kontroll över 
motorn. 

03 Växla smart.

Frontgrillen i svart finish är ännu ett 
sätt att stå ut och vara stolt för det. 
FR-loggan visar att det är du som är 
chefen.

05 Hedersmärke. 06 Samverkan.

03

04

05

06



Xcellence.
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Din familj förtjänar det allra bästa. 
Vad bra då att SEAT Alhambra 
Xcellence är familjebilen med det 
lilla extra. 

Bara det bästa 
är gott nog.

Bäst i klassen.

Xcellence märkt. 

Bi-Xenon-strålkastare 
lyser upp vägen framför. 
Med frontgrillen väcker du 
uppmärksamhet på rätt sätt.

Den läderklädda ratten och 
växelspaken är försedda med 
Xcellence loggan som även 
finns på instegslisterna.



17" Lättmetallfälgar som 
ger ett kraftfullt intryck.

Det är svårt att tappa bort sig med 
ett navigationssystem som håller dig 
på rätt väg med full anslutning och 
kartuppdateringar. 

01

02

01 Rulla med stil. 02 Hitta din väg.

 Säkerhet 
•  7 krockkuddar
•  Front Assist (övervakning av omgivande 

trafik) inklusive Adaptiv farthållare 
•  Elektroniskt antisladdsystem med ABS 

och bromsassistent, antispinnreglering 
och elektronisk differentialspärr

•  iSOFIX- och Top Tether-system i andra 
sätesraden (för tre barnstolar)

• Multikollisionsbroms  
• Stöldskyddslarm med kupéövervakning
• Lane Assist filhållningsassistent 
• Varningslampa för däcktryck

 Exteriör 
• Mörktonade rutor bak
• Lättmetallfälgar 17" Dynamic 48/2
• Takreling och list runt rutor i krom 
•  Eluppvärmda elektriskt infällbara  

sidospeglar med parkeringsläge
•  Sidospeglar i bilens färg med  

LED-ljus indikatorer 
• Dimljus med kurvfunktion
• Halogenstrålkastare fram
•  Bakljus samt registreringsskyltens  

belysning i LED
• Regn och ljussensorer  
• Bakre sidoskjutdörrar

 Elektronik 
• Parkeringssensorer fram och bak
•  Färddator 
•  Radio med 6,5" pekskärm i färg,  

8 högtalare, SD-kort, CD-spelare, USB 
(2 st i andra sätesraden) + AUX-ingång

•  Eluppvärmda säten fram
•  Climatronic trezons klimatanläggning 

(med reglage på andra raden)
•  12-V-uttag i mittkonsolen fram (2 st)  

och 1 st i bagaget 
•  Elstyrda fönsterhissar fram och bak  

+ centrallås
•  KESSY nyckellöst system utan  

SAFE-låsning
•  Elektronisk handbroms med Auto Hold 

funktion
• Sportfjädring 
• Trötthetsvarnare 
• Bluetooth

Interiör 
•  7 säten med Easy Entry instegssystem 

till sista stolsraden
•  Fem individuella stolar bak med regler-

bart nackstöd och Easy-Fold funktion, 
de tre stolarna på andra sätesraden är 
reglerbara framåt/bakåt

•  Multifunktionsratt och växelspaksknopp 
i läder 

•  Lådor under förar- samt passagerar-
stolen 

• Passagerarstol fällbar till bord 
•  Förarstolen justerbar i höjdled, samt 

elektriskt justerbart svank- och ryggstöd
•  Passagerarstol med inställbart svank-

stöd, justerbar i höjdled
• Sportstolar fram
•  Förvaring i ryggstöd till förarstol och 

passagerarstol fram 
•  Extra förvaringsfack i bagageutrymmet
•  Invändig LED-belysning i bagage-

utrymmet
•  Låsbart handsfack med LED-belysning 

och kylfunktion
 • Två solgardiner för bakdörrarna
•  Backspegel med automatisk avbländ-

ning

Standardutrustning
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Alltid finns det något att ladda, med 
dubbla USB-portar kan alla få det 
dom behöver.

03

04

05

06

Med Xcellence-loggan på insteg-
ströskeln, kommer du att påminnas 
om att du valde det bästa varje gång 
du påbörjar eller avslutar en resa.

04 Välkommen in.

Ett svep med din fot är allt som 
krävs för att öppna bagageluckan. 
Att ha händerna fulla har aldrig 
känts så lätt.

05 Löser problemen.

LED-interiörbelysningssystemet  
ser till att du alltid har rätt belysning, 
för varje situation.

03 Det rätta ljuset. 06 Alltid fulladdad.



Dynamic 48/3 Glossy Black  XEDynamic 48/2 XE

17"

Akira  XE  Performance XE  

18"

Akira Atom Grey FR  

Xcellence XE  
FR-Line FR  

Standard   
Tillval   

Fälgar.
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Alcantara/Svarta Sportsäten FL + PFR FR

Klädsel.

Läder Cognac/Svarta Sportsäten XY + WL1 XE

Läder/ Svarta Sportsäten JJ + WL1 Alcantara/ Svarta Sportsäten JJ + PLTTygklädsel Mikelly Svarta sportsäten EF XE XE XE

Xcellence XE  
FR-Line FR  

Standard   
Tillval   



Färger.

Pure White Solid  White Silver Metallic Indium Grey Metallic Deep black Metallic 

Urano Grey Solid Atlantic Blue Metallic Moonstone Silver Metallic Romance Red Metallic 
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Black Oak Brown Metallic 



Tillbehör.

Komfort och 
dynamik.

Weekendresa? Cykelutflykt? Skräddarsy 
din SEAT Alhambra exakt som du vill ha 
den. Ta chansen att personifiera din bil 
med det lilla extra, eller välj till tillbehören 
som gör ditt liv lättare. 

SEAT Tillbehör Online!
I vår elektroniska tillbehörskatalog
https://seattillbehor.se kan du söka
efter tillbehör som passar din bil och
även se aktuella erbjudanden.
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De olika skräddarsydda tillbehören gör det 
enkelt att ta med det du behöver. Oavsett om 
det handlar om en lång resa eller den senaste 
hobbyn så finns det en lösning för dig.

Transport.

Cykelhållaren kan transportera upp till 
tre cyklar. Ett lås för hållare medföljer. 
Maximal lastvikt 60 kg.

Cykelhållare på bakluckan.
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01 Lasträcke.

För enkel och praktisk transport  
av surfingbrädor. Inklusive  
2 masthållare och 2 spännband  
- snabb och enkel montering på 
lasthållaren.

03 Surfräcke.

01

02

03

04

En dag kanske du behöver en sak. 
Nästa dag, en annan. Lasträcket 
hjälper dig att enkelt lasta av och på.

Skid/Snowbord hållare för upp 
till 4 skidor eller 2 snowbords. 
Passar lasthållare med T-spår.

02 Skid/Snowbord hållare. 04 Dragkrok.

Dragkrok med enkel 
av- och påkoppling.
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Varje detalj lägger till något unikt. Och med något 
som du använder varje dag, vill du att det ska vara 
precis rätt. Dessa dekorativa tillbehör för din SEAT 
Alhambra kombinerar stilfull design med funktion.

Exteriör.
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Ge din SEAT Alhambra en extra 
finish med denna kromade list till 
bakluckan.

En touch av krom på dina sidospeglar 
ger en extra dimension av lyx. Tidlös 
design som du kommer att njuta av 
om och om igen.

Kromlist till bakluckans nederkant.

Sidospegelkåpor i högglansigt 
rostfritt stål.
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Komfort.

Skiljevägg.

Dela upp ditt bagageutrymme i 
sektioner. Fästs enkelt bakom andra 
sätesraden. På så sätt behåller  
du dina passagerare glada och 
skyddade. 

Familjelivet kan lätt bli rörigt. Håll ordning och 
reda i din SEAT Alhambra med våra tillbehör 
som ger lite extra komfort. 

38



Att förebygga är alltid bättre. 
Dessa främre och bakre 
stänkskydd ser till att skydda 
golvet, stötfångaren, sidor, 
dörrar och bakre delen av din 
Alhambra. 

Skräddarsydd, Anti-slip bagage-
rumsmatta som är utformad för 
att skydda mot fukt och smuts, 
förhindrar att objekt glider runt. 
Lätt, flexibel och hållbar. Du kan 
enkelt rulla ihop den.

Stänkskydd fram och bak.

Lastrumsmatta.



För dig.

Inspektion  
och underhåll.

Vill du få ut det mesta av din SEAT? 
SEAT:s serviceteam finns här för att 
hjälpa dig hålla din bil i bästa skick.  
I SEAT:s underhållsprogram använ-
der vi naturligtvis endast SEAT 
originaldelar vilket gör att du kan 
vara trygg i att du ger din Alhambra 
det bästa som går att få. 
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Ett tryggt köp.
Vi på SEAT tycker att det är viktigt att du känner dig lugn och trygg med ditt bilköp.  
Därför har vi tagit fram SEAT Trygghet, ett generöst paket som medföljer utan extra 
kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Financial Services. I paketet ingår  
fri service i 3 år/4500 mil**, assistans och förlängd nybilsgaranti till 3 år/9000 mil**. 
Enklare än så blir det knappast att njuta av ett bekymmersfritt bilägande i din nya SEAT. 

 *  Ett generöst paket som medföljer utan extra kostnad när du finansierar din nya SEAT genom SEAT Financial 
Services. I paketet ingår fri service i 3 år/4500 mil**, assistans och förlängd nybilsgaranti till 3 år/9000 mil**. 
Enklare än så blir det knappast att köpa en ny bil och du kan njuta av ett bekymmersfritt bilägande.

 ** Det som infaller först.
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Varför SEAT Financial Services?
SEAT BILLÅN
•  Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer 

bilens värdeminskning, vilket både ger trygghet och gör att du kan byta 
till ny bil oftare.

•  Bilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att SEAT har ett bra 
marknadsvärde även efter kontraktstidens slut.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i dekla-
rationen med 30%. FÖRETAG Billån är en intressant finansform för före-
tag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.

SEAT PRIVATLEASING
• Inget ägande.
• Ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.

SEAT FÖRETAGSLEASING
•  SEAT Företagsleasing erbjuds med restvärde vilket ger en lägre  

månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Bilen fungerar 
som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. 

•  Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen  
är avdragsgill. 

•  Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. 
• Vi erbjuder både finansiell och operationell leasing.

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT. Kombi-
nera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal för ett 
attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT SERVICEAVTAL
•  Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över service-

kostnaderna för din SEAT.
•  Din bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar 

och din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.

SEAT FÖRSÄKRING
•  En helt ny SEAT eller 120% av marknadsvärdet vid stöld eller totalskada. 
•  Du får 3.000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskade-

garanti.
•  Upp till 25% på försäkringen när du finansierar bilen med  

SEAT Financial Services.

SEAT PERSONALBIL
•  En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett  

löneavdrag.
•  Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller 

fundera över bilens framtida restvärde.

BUSINESS LEASE
• Ingen kontantinsats och garanterat restvärde.
• Serviceavtal och försäkring.
•  Drivmedelskort.
• Allt på en faktura och betalning per månad.

SEAT KORTET VISA
SEAT KORTET VISA är speciellt framtaget för dig som SEAT-ägare och ger 
unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer förmånligt. 
Läs mer och ansök på seatkortet.se.

Besök bilkonfiguratorn på seat.se redan idag och bygg din önskade bil. 
På hemsidan kan du även läsa mer om våra finansieringlösningar och 
våra tilläggstjänster.

SEAT FINANCIAL SERVICES
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

SEAT Financial Services
151 88 Södertälje, Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se www.seat.se

SEAT Försäkring
106 80 Stockholm, Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se  
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se

Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB 
(publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. SEAT Försäkring 
är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT  
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkrings-
villkor finns på seatbilforsakring.se. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kredit-
prövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering.  
På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljö-
klass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll 
för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara 
extrautrustade.



Vi är spanska och tyska. Vi är passionerade perfektionister. Vi är känslomässiga tekniker. Allt vi kan, får du uppleva. Vi ger designen ett syfte. Vi ger tekniken en känsla. Vi är SEAT. 
SEAT bedriver kontinuerlig produktutveckling och gör allt för att säkerställa att all information är korrekt då broschyren publiceras. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar som inte avsevärt minskar värdet eller användbarheten. Din SEAT-återförsäljare förser dig gärna med mer information. 
Bilarna på bilderna i broschyren kan vara extrautrustade. SEAT Sverige, 151 88 Södertälje, www.seat.se. 
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